
 

 

Bestuurder  

Generalist met ervaring in de zorg en een warm hart voor de ouderenzorg, die zich 

verbindt met Azora en gericht is op duurzame doorontwikkeling van de stevige positie 

van Azora in de Achterhoekse samenleving en zorgketen 

   

Azora is een gerenommeerde ouderenzorgorganisatie in de Achterhoek met negen locaties in de 

gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland. Met een samenhangend aanbod, specialistische kennis en 

met het leidende principe ‘elk contact is een succes’ wordt bewoners en cliënten maatwerk geboden. Naast 

de negen woonlocaties biedt Azora thuiszorg, een advies- en behandelcentrum voor paramedische 

dienstverlening en zijn de locaties een uitvalsbasis èn een ontmoetingsplek voor wijkbewoners.  

 

Azora richt zich op (dreigend) kwetsbare ouderen vanuit het principe van ‘positieve gezondheid’ (Machteld 

Huber). Het is de missie van Azora om als excellente zorgaanbieder de bewoners en cliënten de 

mogelijkheid te bieden het leven te leiden dat zij willen leiden. De bewoners en cliënten zijn het 

vertrekpunt. ‘zij doen ertoe’. Azora staat met haar locaties midden in de gemeenschap en staat letterlijk 

en figuurlijk voor de waarden: Aandacht, Zelfstandig, Onderscheid, Relatie, Ambitie. Voor Azora staat het 

belang van de ouderenzorg in de regio voorop en dat betekent dat Azora ouderenzorg ziet vanuit het 

perspectief van samenwerking en niet van concurreren.  

 

Deze waarden zijn ook voel- èn zichtbaar in de positieve familiecultuur van de organisatie. Bevlogen en 

betrokken medewerkers, echte Achterhoekers, die voor elkaar zorgen en waar ‘naoberschap’ geen loze 

kreet is, waar ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. Mede daardoor is 

Azora meerdere jaren op rij uitgeroepen tot beste werkgever van Gelderland; een titel waar men trots op 

is. 

 

Situatie en aanleiding 

Met een dienstverband vanaf 1983 (vanaf 1988 als bestuurder) kent Azora in de persoon van Hans 

Metzemaekers een bijzondere stabiliteit en continuïteit in bestuur. Met zijn authentieke stijl en oprechte 

aandacht voor en vertrouwen in cliënten, bewoners en medewerkers is Azora gegroeid tot een organisatie 

waar iedereen zich thuis voelt. Met zijn stijl van (dienend) leiderschap is hem in de loop der tijd een groot 

gezag toegekend. Hij heeft vanuit nabijheid effectief weten te schakelen tussen nabijbeid en afstand. Dit 

heeft er mede toe geleid dat Azora, naast dat het wordt ervaren als een prettige organisatie om voor te 

werken, ook echt een stevige positie heeft in de Achterhoekse samenleving en een relevante stakeholder 

is.  

Per 1 januari 2021 gaat Hans Metzemaekers met pensioen en zijn wij voor de organisatie op zoek naar een 

opvolger. Het streven is de nieuwe bestuurder aan te stellen per december 2020, waardoor er gelegenheid 

is voor overdracht. 

 



 

 

Organisatie 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het positioneren van Azora binnen de zorgketen. In de loop van de 

tijd zijn onder verantwoordelijkheid van Hans Metzemaekers vier zorgorganisaties geïntegreerd en zijn 

samenwerkingsverbanden aangegaan met zorgaanbieders in de regio ter verbreding van de zorg- en 

dienstverlening. 

 

Azora zet zich in voor de gemeenschappelijke opdracht om de zorg gericht aan te bieden; ‘eenvoudig als 

het kan en gespecialiseerd als het moet’. Geïnspireerd vanuit het ‘Lean’ gedachtengoed stellen 

management en medewerkers zich regelmatig de vraag of de aangeboden zorg waarde toevoegt en of het 

efficiënt wordt georganiseerd. Continu leren, elkaar durven aanspreken, processen kritisch beschouwen, 

leren van fouten en successen vieren zijn daarbij de leidende principes.  

 

De besturingsfilosofie kenmerkt zich door het sturen op professionele deskundigheid en het versterken van 

eigenaarschap van medewerkers. Dit heeft geresulteerd in een ‘platte’ organisatiestructuur waar de 

bestuurder rechtsreeks een MT aanstuurt van negen personen (zie organogram in bijlage 1). In het MT zijn 

zowel de vier Regiomanagers, de manager Advies- en Behandelcentrum, als de staffuncties HR & PR, 

Finance & Control, Vastgoed & Inkoop en ICT & Innovatie vertegenwoordigd. Dit MT is voor wat betreft 

leeftijdsopbouw en duur dienstverband een afspiegeling van het totale medewerkersbestand van Azora: 

veelal langdurige dienstverbanden, aangevuld met nieuwkomers met een korter dienstverband. 

Binnen het MT heerst een veilige en open sfeer, waarin de MT-leden zich gewaardeerd voelen vanuit hun 

expertise en waarbij ruimte en vertrouwen geven vanzelfsprekend is. Professionele kennis en 

deskundigheid zijn het uitgangspunt voor het nemen van zowel autonome besluiten op lokaal niveau als 

voor het nemen van gezamenlijke besluiten op organisatieniveau.  

 

De ruimte die de huidige bestuurder geeft aan de MT-leden, vertaalt zich door naar de teams in het primaire 

zorgproces en de ondersteunende diensten die door hen worden aangestuurd. Deze voorbeeldrol is een 

bepalende inspiratiebron voor de wijze van aansturing in de organisatie. In het algemeen resulteert dit in 

het gevoel bij een ‘grote familie’ te horen die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld 

aan flexibiliteit in processen en zorg voor het personeel. En die zich daarnaast kenmerkt door 

klantgerichtheid, loyaliteit en saamhorigheid; de succesfactoren van de ‘positieve’ familiecultuur bij Azora.  

 

Hierdoor wordt zowel door medewerkers, cliënten als hun verwanten vertrouwen en ruimte gevoeld. Er is 

ook veel ruimte om nieuwe initiatieven te starten, waar het ‘Leefplezierplan’ een aansprekend voorbeeld 

van is. Dit plan omvat een nieuwe werkwijze waarin de verlangens van bewoners het vertrekpunt zijn en 

hun leefplezier leidend is bij de verantwoording van de kwaliteit van zorg. Behalve dat dit concept moet 

leiden tot een nog verdere verbetering van kwaliteit van zorg, biedt het ook ruimte om af te rekenen met 

(te veel) administratieve lasten die geen klantwaarde toevoegen. Azora is één van de twee zorgorganisaties 

die deelneemt aan dit vanuit VWS geïnitieerde pilotproject.  

 



 

 

De zorgteams worden gevormd door zorgprofessionals van diverse niveaus. Zij werken allen 

locatiegebonden. Daarnaast is er veel aandacht en ruimte voor familieparticipatie, waarbij zij samen met 

de zorgprofessionals de zorg dragen voor het welzijn van de bewoners.   

 

In het advies- en behandelcentrum zijn organisatorisch de (para)medische behandelaren ondergebracht; 

bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, 

psychologen, muziektherapeuten, diëtisten, verpleegkundig specialisten, cliëntadviseurs en geestelijk 

verzorgers. Zij werken in en voor alle locaties van Azora èn extern voor collega-zorgorganisaties Careaz 

en Markenheem. In toenemende mate worden zij ook ingezet bij complexe ouderenproblematiek in de 

eerste lijn via het Ambulant Team Ouderenzorg. Vermeldenswaardig is dat vanuit Azora de 

fysiotherapeuten al tientallen jaren een eerstelijnspraktijk voeren met een regionale functie voor meerdere 

doelgroepen. De afgelopen jaren is dit ontwikkeld en uitgebreid met andere paramedische disciplines: 

ergotherapie, logopedie en diëtetiek.  

 

Elke locatie van Azora heeft een eigen cliëntenraad die periodiek met de regiomanager overlegt over 

locatiespecifieke onderwerpen. Daarnaast kent Azora een centrale cliëntenraad die wordt gevormd door de 

voorzitters van de lokale cliëntenraden en gesprekspartner is van de bestuurder.  

 

In de cultuur van Azora past transparantie en worden medewerkers meegenomen bij besluitvorming op 

relevante onderwerpen. Eventuele tegenvallers/teleurstellingen worden benaderd vanuit een nuchtere 

houding en een relativerende blik. Gecombineerd met medemenselijkheid en oprechte interesse in de ander 

kijkt men naar elkaar om. Kortom, het ‘noaberschap’ dat zo kenmerkend is voor Achterhoek, zit ook in de 

het DNA van Azora. 

 

Kengetallen 

Azora verleent met ca 1.900 medewerkers en 1.100 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan intramurale en 

extramurale cliënten. De omzet van Azora groeit en bedroeg in 2019 circa € 75 mio met een positief 

resultaat en ten opzichte van 2018 een stijging van ca. € 8,5 mio. De financiële positie van Azora is gezond.  

 

Ontwikkelingen  

Het vastgoed is nagenoeg volledig in bezit van Azora en wordt zelf beheerd. Er wordt veel aandacht besteed 

aan het bijdetijds houden van de gebouwen en regelmatig is renovatie of volledige nieuwbouw aan de orde. 

Naar verwachting zal in het tweede kwartaal van 2021 de nieuwbouwlocatie Oevelgunne in Gendringen in 

gebruik worden genomen.  

 

Om intensiever samen te werken in de geriatrische revalidatiezorg is sinds half februari 2020 een deel van 

de revalidatiezorg van Klimmendaal verhuisd van het Slingeland Ziekenhuis naar Azora (locatie Antonia in 

Terborg). Tweede helft 2020 wordt de start verwacht van een Acute Care Unit en wordt het Regionaal 

Centrum Tijdelijk Verblijf, in nauwe samenwerking met ketenpartners in de regio, gerealiseerd. 



 

 

 

Vanuit Azora is op het gebied van ICT een intensieve samenwerking met Careaz. Dit betekent dat de 

virtuele werkomgeving van medewerkers voor beide organisaties gelijk is en technisch gezien niet zonder 

elkaar kan functioneren.  

 

Azora vormt met een viertal VVT zorgaanbieders in de regio een lerend netwerk; Careaz, De Gouden Leeuw 

Groep, Marga Klompé en Markenheem. Daarin is ook het regionale ROC betrokken en een van de 

onderdelen is het uitvoeren van audits bij elkaar.  

 

Azora heeft in korte tijd te maken met wisselingen op relevante posities: het vertrek van twee leden in de 

Raad van Toezicht, in juni jl. is een nieuwe regiomanager gestart, per 1 september a.s. start een nieuwe 

Manager Finance & Control en uiteraard is er het vertrek van de bestuurder.  

 

Opdracht komende periode  

Opvolging van een bestuurder met de omschreven staat van dienst en langjarige verbinding aan de 

organisatie is een opdracht in zichzelf. De nieuwe bestuurder zal zich een goed beeld moeten vormen van 

de manier waarop de organisatie zich heeft ontwikkeld en zal met respect hiervoor zich moeten richten op 

de doelgerichte doorontwikkeling van Azora; verdere verzakelijking en professionalisering zijn 

aandachtspunten. Uiteraard aansluitend in een tempo en een manier die passend is bij de traditie van 

Azora en in inhoudelijke afstemming met de Raad van Toezicht, MT, medewerkers en proactief participatief 

met ondernemingsraad en centrale cliëntenraad. 

 

De inhoudelijke opdracht richt zich op het verder ontwikkelen van de vooraanstaande positie van Azora en 

het duurzaam versterken daarvan, waarbij Azora in staat blijft zich voortdurend aan de veranderende 

context aan te passen. Borging van wat in gang is gezet vraagt om consistentie in focus en koers. Daarnaast 

zijn balans tussen versnellen en vertragen, overzicht en rust bewaren in meerdere opzichten belangrijke 

sleutelwoorden. Tegelijkertijd dient er ruimte te zijn voor onderlinge reflectie, bespreken van dilemma’s en 

groei, zowel intern als met alle stakeholders. Op deze wijze keuzes met elkaar verkennen en bespreken, is 

een effectief en efficiënt proces voor het creëren van draagvlak voor besluitvorming en het daaraan 

vasthouden.  

De ontwikkelde zorgvisie is daarbij leidend maar zal ook aangepast worden aan de ontwikkelingen in de 

ouderenzorg met daarbij een stevige focus op lange termijnvisie. Specifieke aandacht zal daarbij uitgaan 

naar de samenhang in de strategische koers, visie op vastgoed en ouderenzorg, technologische innovatie, 

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en samenwerking in de keten. 

 

Het is cruciaal dat de bestuurder actief meedenkt over de ‘grote thema’s’ waaronder het behoud van 

medewerkers en daarin blijvend investeren. Niet alleen de arbeidsmarkt verandert, er is ook sprake van 

een toenemende complexiteit in cliëntvraag. Dit vraagt om veranderende inzichten waaraan kwalitatief 

goede zorg moet voldoen en de eisen die dit stelt aan competenties van medewerkers. 



 

 

Verandering in zorgvraag heeft daarnaast consequenties voor de ontwikkeling van het vastgoed. Hierdoor 

zullen er meer wijksteunpunten met een brede welzijnsfunctie gecreëerd moeten worden. De consequenties 

hiervan zullen worden vertaald in het nieuwe meerjaren vastgoedbeleid. 

 

Azora is nadrukkelijk aan de slag met de inzet van zorgtechnologie om enerzijds cliënten zelfstandiger en 

zelfredzamer te maken en anderzijds om zorgprofessionals te ondersteunen, bijvoorbeeld bij monitoring 

van cliënten met een complexe zorgvraag. 

 

Samenwerking met externe ketenpartners vraagt blijvend aandacht, in de keten is Azora vaak de partij die 

hiertoe initiatieven neemt en de realisatie voor haar rekening neemt. Blijvend naar buiten kijken, hierop 

anticiperen en samenwerken in de keten, in relatie met draagkracht creëren en temporiseren van de 

organisatie, is daarbij essentieel. 

 

Het is van cruciaal belang om gevoel te hebben voor en affiniteit te hebben met de regio. Azora is geworteld 

in dit gebied en van de nieuwe bestuurder wordt verwacht dat hij/zij snapt en aanvoelt wat daarvoor nodig 

is en dat hij/zij in staat is om zich aan te passen aan deze context. Onderzoekend en koersvast tegelijk, 

aansluiten bij wat er is en tegelijkertijd gericht op de toekomstbestendigheid van de organisatie. 

 

Profielschets bestuurder 

Wij zoeken een bestuurder met een warm hart voor de zorg voor ouderen, die 

 aantoonbare kennis en ervaring heeft in de zorg, met ruime ervaring met een integrale 

eindverantwoordelijkheid voor een (grote) resultaatverantwoordelijke eenheid (directie of bestuurlijk 

niveau); 

 tenminste een afgeronde academische opleiding heeft;  

 beschikt over het analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge 

verbanden te leggen; 

 een heldere visie heeft op de toekomst van de ouderenzorg, waarin de cliënt centraal staat en de passie 

heeft om die visie uit te dragen en te realiseren in een snel veranderende omgeving; 

 adequaat zicht heeft op financiële doorwerking van strategisch (vastgoed-)beleid in meerjarenprojecten 

en scenario’s, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende 

verantwoording en verslaglegging; 

 affiniteit en ervaring heeft met medezeggenschap van cliënten, bewoners en hun verwanten én van 

medewerkers; en deze participatie verder kan vormgeven. 

 in- en externe stakeholders tijdig en overtuigend betrekt bij ontwikkeling van beleid;  

 zich langdurig aan de organisatie wil verbinden; 

 binding en/of affiniteit heeft met de regio. 

 

 

 



 

 

De persoonlijkheid van de aan te trekken bestuurder 

Een goed gevoel hebben voor mensen en hun persoonlijke drijfveren is een kritische succesfactor. De 

bestuurder is een aansprekend voorbeeld. Dit vereist aanwezigheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid 

binnen en buiten de organisatie, goed luisteren naar en zich laten informeren door de diverse 

medewerkersniveaus en gremia en in actie komen bij overstijgende vraagstukken. Minstens zo belangrijk 

is het elkaar stimuleren, inspireren en aanspreken op de te behalen resultaten. 

De bestuurder is ondernemend én actief in de zorgsector en mogelijk ook al in de regio. De bestuurder 

signaleert én creëert kansen vanuit (externe) ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar strategische 

keuzes en is vanuit intrinsieke overtuiging en enthousiasme in staat de omgeving en de medewerkers te 

inspireren en mee te nemen in deze keuzes. De bestuurder bevordert een klimaat van mee-, samen- en 

tegenspraak in combinatie met besluit- en daadkracht. 

 

We zoeken een bestuurder die tevens beschikt over: 

 een mensgerichte en heldere stijl van leidinggeven, die gericht is op motiveren en ontwikkelen van 

medewerkers en hen ruimte geven; 

 lef, bestuurlijke kwaliteiten en organisatiesensitiviteit; 

 een sterk ontwikkeld empathisch, samenbindend én kritisch vermogen om zowel inhoudelijk als op 

betrekkingsniveau de samenwerking met anderen op verschillende niveaus in en buiten de organisatie 

te bevorderen; 

 een stevige persoonlijkheid, die rust en vertrouwen uitstraalt en standvastig is in besluitvorming; 

 natuurlijke autoriteit; en het boegbeeld is voor Azora; 

 de vaardigheid om talent te herkennen en ruimte te geven; 

 een reflecterende en lerende grondhouding en deze bij andere uitlokt en dit ook toepast; en zich door 

anderen laat inspireren en anderen op zijn/haar beurt inspireert;  

 het vermogen om te fungeren als een gelijkwaardige en competente gesprekspartner van interne en 

externe stakeholders; en hen op relevante momenten bij de beleidsvorming betrekt; 

 pro activiteit, transparantie, eerlijkheid en integriteit; en beschikt over humor en 

relativeringsvermogen; 

 teamplayer-mentaliteit die tegenkracht toelaat en vertrouwen stelt boven controle; 

 en die dat alles combineert met een zakelijke en resultaatgerichte aanpak. 

  



 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure  

Het salaris is conform de normering van de WNT 2, inschaling klasse IV. Het betreft een fulltime 

dienstverband en in eerste instantie wordt gedacht aan een periode van vier jaar. Na vier jaar vindt een 

evaluatie plaats in het kader van een mogelijke verlenging.  

 

Voor informatie en solliciteren   

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Jos Houben of Mirjam van Dijk van Crown 

Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700.  Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent 

en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie via de website 

van Crown Gillmore uploaden (www.crowngillmore.nl). Uw reactie ontvangen wij graag vóór 30 juli 2020. 

Het invullen van een vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsinstrument (ACT) en/of een 

(ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

  

http://www.crowngillmore.nl/
http://www.crowngillmore.nl/


 

 

Bijlage 1: Organogram Azora 
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Bijlage 2: Overzicht en planning search bestuurder 
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Mediawerving  

3 weken reactietermijn (ivm vakantieperiode) 

 Website (Opdrachtgever)  

 Website Crown Gillmore 

Optie: 

 LinkedIn / Skipr / Zorgvisie 

 Gelderlander  

 (Afdeling communicatie) (Opdrachtgever) 

 Crown Gillmore 

09.07.2020 

30.07.2020 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore Vanaf begin juli 

2020 

Inventariseren reacties mediawerving (optie)  Crown Gillmore 01.08.2020 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

19.08.2020 

21.08.2020 

31.08.2020 
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Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling ca. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

03.09.2020 

14.00-15.30  

ACT (optie)  Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

09.09.2020 

10.00 – 17.00  

Ronde 3:  

 Verdiepingsgesprek max. 2 benoembare 

kandidaten 

 Kandidaat / Kandidaten 

 RvT 

11.09.2020 

10.00 – 12.00 

Ronde 4:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie (3) 

 Crown Gillmore 

15.09.2020 

10.00 – 17.00  



 

 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

15.09.2020 

Assessment (optie) 

 

 

 Kandidaat 

 Assessor (optie psycholoog Crown Gillmore) 

Ntb 

 Terugkoppeling / versturen rapportage  Crown Gillmore   
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Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

Vóór 

01.10.2020 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  

Benoeming   Nader te bepalen  

Aanstelling   Bestuurder 01.12.2020 

 

 

 


