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Voorzitter en tijdelijk lid Raad van Bestuur in een collegiale 

en duale samenwerking met een gezamenlijke  

verantwoordelijkheid voor de doorontwikkeling van Severinus, gericht op een 

evenwichtige aansturing en implementatie van zorg en bedrijfsvoering  

  

  

Severinus; korte schets  

Severinus is gevestigd in Veldhoven en biedt intramurale en extramurale zorg, (para)medische en 

psychologische zorg op maat voor mensen van jong tot oud met een verstandelijke beperking, 

autisme of dementie met passende ondersteuning, op het gebied van wonen, werken en leven. 

Aansluitend bij de zorgvraag van de cliënt, waarmee deze zo zelfstandig mogelijk een leven kan 

leiden mét en zoals anderen. Het uitgangspunt is: ‘Liefdevolle en menselijke zorg in een veilige 

omgeving, door bevlogen medewerkers en iedereen die op welke manier dan ook, bij de cliënten 

betrokken is. Cliënten wonen thuis of in één van de huizen in de wijk die rondom het voormalige 

Severinus terrein in 1959 avant la lettre al werd ingericht vanuit de inclusiegedachte. Woningen 

van cliënten en andere burgers zijn in het straatbeeld verweven. Dat heette destijds omgekeerde 

integratie en is inmiddels een prachtige, moderne woonwijk met uitstekende voorzieningen, zoals 

een zwembad een restaurant en wijkactiviteiten voor iedereen; een levendige verankering van 

Severinus in de Veldhovense samenleving, waar men “Bijzonder is in samenleven” en als vanzelf 

wordt gewerkt vanuit de driehoek Cliënt – Wettelijke vertegenwoordiger – medewerker en 

vrijwilliger.  

  

Aanleiding en keuze tweehoofdige RvB  

Severinus is langere tijd aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. In 2015 is de heer 

P.G.J.M. (Pieter) Hermsen MHA aangesteld na een periode van enige bestuurlijke turbulentie. 

Belangrijk accent in zijn opdracht van destijds; het terugbrengen van rust en vertrouwen in de 

organisatie, met bijzondere aandacht voor welzijn en geluk van cliënten, wordt door iedereen als 

geslaagd ervaren. Per 1 oktober aanstaande heeft de heer Hermsen een bestuurlijke positie 

geaccepteerd bij een ouderenzorgorganisatie en verlaat Severinus.   

In het licht van de behoefte aan doorontwikkeling van integraal management en eigen 

verantwoordelijkheid, proces van zelforganisatie én een aantal specifieke, met name financiële, 

vastgoed en ICT opgaven voor de komende periode heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen 

om tijdelijk een tweehoofdige Raad van Bestuur in positie te zetten. Hierover is zorgvuldig overleg 

geweest met interne gremia. In de samenstelling wordt gezocht naar een voorzitter met een uit de 

zorg ontwikkeld generalistisch profiel en een toegevoegd tijdelijk lid met aanvullende expertise op 

het gebied van financiën, vastgoed en ICT. Ten behoeve van het ontwikkelen van strategie, 

implementatie en borging daarvan is het de inschatting het lid voor ca. drie jaar aan te stellen.   
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Om integrale besluitvorming te bevorderen, zijn beiden in staat om zowel zorg als ondersteunende 

onderdelen in hun aandachtgebied aan te sturen. Het streven is de nieuwe Raad van Bestuur aan te 

stellen per oktober 2020.   

 

Organisatie: Interne ontwikkelingen   

De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd op het terugbrengen van het vertrouwen binnen de 

organisatie; zowel voor medewerkers, cliënten als hun verwanten. Passend bij de ontstane 

problematiek, de cultuur en missie van de organisatie zijn daarin cliëntwaarden als uitgangspunt 

genomen en (altijd) leidend geweest voor de gemaakte keuzes. Veel initiatieven zijn in dit kader 

gestart, vaak en soms ook deels gerealiseerd. Het resultaat is een zeer hoog gemeten 

cliënttevredenheid. In zijn algemeenheid heeft dit geresulteerd in het gevoel bij een grote ‘familie’ 

te horen die zich richt op de zorg voor goede verhoudingen, gekoppeld aan flexibiliteit in processen, 

zorg voor het personeel en zich kenmerkt door klantgevoeligheid, loyaliteit en saamhorigheid; 

succesfactoren van de ‘gezonde’ familiecultuur.  

  

Eigen regie voor cliënten heeft zich in de besturingsfilosofie door vertaald naar het sturen op het 

versterken van eigenaarschap voor medewerkers. Dit heeft geresulteerd in een ‘platte’ 

organisatiestructuur waar de bestuurder rechtsreeks een MT aanstuurt van 11 personen (zie 

organogram). De aandachtsgebieden in het MT zijn verspreid over Zorg, Behandeling, Dagbesteding, 

Bedrijfsvoering, HRM en de Bestuurssecretaris. Binnen het MT is in 2018 gestart met een 

leiderschapstraject dat in ieder geval ook gericht is geweest op onderlinge verbinding, integratie en 

participatie.   

  

Vanuit de structuur kennen de teams eigen verantwoordelijkheid en autonomie. Ze zijn divers van 

samenstelling: meerdere professionals en achtergronden en daarbinnen complementair. Dit hangt 

samen met de complexiteit van zorg (en werk), onderlinge afhankelijkheden in de zorg of 

dienstverleningsketen maar ook de taakvolwassenheid van een team. De organiseerprincipes zijn 

gebaseerd op minimale hiërarchie en hiërarchische leiding, maximale ruimte en zelfbeslissing bij de 

medewerker die met de cliënt werkt. Zij worden ondersteund vanuit processen en management.   

  

Kerngetallen  

Severinus verleent met ruim 1.100 medewerkers (ca. 730 FTE) zorg en ondersteuning aan 

intramurale en extramurale cliënten. Er wonen bij Severinus ca. 530 intramurale cliënten met een 

verblijfsindicatie en vrijwel allen met een behandelindicatie. Daarnaast zijn er ca. 115 extramurale 

Wlz-cliënten. Voor deze laatste groep biedt Severinus werken, leren, logeren, thuiszorg en therapie. 

Ook biedt Severinus zorg aan meer dan 100 PGB cliënten en ca. 55 cliënten vanuit de Wmo en 

Jeugdwet.   
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De omzet van Severinus groeit en bedroeg in 2019 circa € 61 mio. Over het jaar 2019 werd een 

negatief operationeel resultaat geleden van circa € 400 K. Voor 2020 is de omzet begroot op ca. € 

63,5 mio, met een verwacht positief resultaat, echter daarop zal scherp en proactief moeten worden 

gestuurd. De effecten van Corona zijn hierin niet meegenomen en betreffen vooral niet geleverde 

zorg. De financiële positie van Severinus is gezond.  

  

Opdracht komende periode  

Zoals eerder aangegeven is, na zorgvuldig overleg door de Raad van Toezicht, besloten de 

topstructuur tijdelijk te veranderen naar een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit een 

voorzitter die zich voor een langere tijd zal verbinden en een tijdelijk lid voor ca. drie jaar. Deze 

heroriëntatie die gericht is op efficiency en keuze voor een complementaire inrichting van de 

topstructuur heeft de bedoeling dat dit zal doorwerken op inrichting van de andere niveaus binnen 

de organisatie. Uitgangspunt daarin is het ontwikkelen en implementeren van een meer integrale 

benadering van verantwoordelijkheden: zorg en bedrijfsvoering. Te starten bij de Raad van Bestuur. 

De inhoudelijke opdracht is de unieke positie van Severinus met haar twee inclusieve wijken, verder 

te ontwikkelen in een nieuw meerjarenbeleid. De ontwikkelde zorgvisie is daarbij leidend maar zal 

ook aangepast moeten worden aan de veranderende doelgroepen die een beroep (gaan) doen op 

Severinus en die nieuwe eisen stellen aan competenties en aan de inrichting van wonen en werken. 

Relevant daarin is het nieuwe strategisch vastgoedbeleid en zorg voor financiën duurzaam te 

verankeren in de organisatie waarbij meer verantwoordelijkheid op alle niveaus is vereist. Om de 

kwaliteit van de zorg te borgen zal ook de aandacht voor productiviteit, kostenefficiëntie en het 

reduceren van kosten, het algemeen rendement van Severinus moeten versterken. Bewustwording 

van die gezamenlijke verantwoordelijkheid voor zorg én bedrijfsvoering, als ook het ondersteunen 

van het management met voor hen toegankelijke systemen zal een belangrijke opdracht zijn voor 

de nieuwe Raad van Bestuur. Tegelijkertijd en onlosmakelijk verbonden, zal er aandacht moeten zijn 

voor samenhang en samenwerking van zorg- en dienstverlening en de ondersteunende diensten.   

Strategische personeelsplanning is vereist in het kader van de huidige en voorziene tekorten op de 

arbeidsmarkt. Leiderschapsontwikkeling van de MT-leden en  teamvorming vragen aandacht, evenals 

het stimuleren, begeleiden en bewaken van proces van zelforganisatie. Borging van wat in gang is 

gezet vraagt om consistentie in focus en koers. Doorontwikkeling daarvan is noodzakelijk en in het 

perspectief van de continue staat van verandering in de zorg vraagt dit om permanente aandacht 

voor innovatie en ondernemerschap, op alle niveaus in de organisatie.  

Dit alles zal moeten plaatsvinden binnen de verworvenheden en traditie van Severinus van 

liefdevolle zorg en hoge cliëntwaarden. Balans in meerdere opzichten is hier een belangrijk 

sleutelwoord.  
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De Raad van Bestuur als team, inspirerend op zowel zorg áls bedrijfsvoering en 

verantwoordelijkheid, in verbinding met alle stakeholders  

Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat hij als collegiaal en complementair team samenwerkt. 

Goed met elkaar als mens overweg kunnen is een kritische succesfactor. Minstens zo belangrijk is 

het elkaar stimuleren, inspireren en aanspreken op de te behalen resultaten. De Raad van Bestuur 

ziet en hanteert reflectie als een instrument van leren, groei en ontwikkeling. De Raad van Bestuur 

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

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

medewerkersniveaus en gremia en in actie komen bij overstijgende vraagstukken, dan wel waar dit 

naar omstandigheden geboden of verwacht mag worden. De Raad van Bestuur draagt ten slotte zorg 

voor een professionele cultuur met zorgvuldige, transparante integrale besluitvorming naar 

procedure, proces en inhoud. De Raad van Bestuur is ondernemend én actief in de regio en de 

zorgsector. Samenwerken is vanzelfsprekend in deze tijd van externe verandering, voor samengaan 

met andere organisaties is geen enkele aanleiding. De Raad van Bestuur signaleert én creëert kansen 

vanuit (externe) ontwikkelingen en weet deze te vertalen naar strategiekeuzes en is vanuit intrinsieke 

overtuiging en enthousiasme in staat de omgeving en medewerkers te inspireren en mee te nemen 

in deze keuzes.  

  

Complementariteit; Zorg én Bedrijfsvoering  

De collegiale, maar vooral ook integrale organisatieverantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur 

houdt in dat leden van de Raad van Bestuur zowel in ervaring en expertise complementair dienen te 

zijn. Beiden beschikken uiteraard over visie, strategisch vermogen, kennis over organisatie 

ontwikkeling en stakeholders etc. (zie: profielbeschrijving), zijn ondernemend en dienen te 

beschikken over aantoonbare bestuurlijke en strategische kwaliteiten en ervaring.   

Aantoonbare expertise en ervaring betekent in dit verband dat in de combinatie van beiden, 

specifieke kennis en ervaring aanwezig moet zijn op zowel het gebied van zorg als op het gebied van 

bedrijfsvoering. Binnen de Raad van Bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige en vergelijkbare 

verdeling van alle organisatieonderdelen in de beide aandachtsgebieden. Beide leden sturen, met 

accenten in eigen expertise en ervaring, onderdelen van de zorg aan, gecombineerd met de 

aandachtsgebieden van de ondersteunende diensten. Belangrijkste meerwaarde van deze 

evenwichtige en vergelijkbare verdeling is het bevorderen van integrale besluitvorming.   

  

Taken en verantwoordelijkheid collegiale Raad van Bestuur   

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van Severinus. De 

Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de organisatie op korte 

en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van 

de organisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. De Raad van Bestuur maakt een zorgvuldige 

en evenwichtige afweging tussen de belangen en waarden van cliënten, de publieke en 

maatschappelijke belangen en de belangen en waarden van de medewerkers.  
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De Raad van Bestuur stuurt de totale zorgorganisatie aan, is verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van de strategie en de daarop gebaseerde strategische plannen. Daarnaast is de 

Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de (meerjaren)beleidsplannen, alsmede 

voor de resultaatsontwikkeling van de gehele zorgorganisatie en de kwaliteit en veiligheid van de 

zorg- en dienstverlening. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de maatschappelijke 

positionering van de organisatie, het beheersen van risico’s verbonden aan de strategie, de 

verschillende activiteiten en onderdelen van de organisatie en het handelen van medewerkers. De 

Raad van Bestuur bevordert de eenheid van beleid en de bereidheid van alle organisatieonderdelen 

om over de afzonderlijke werkgebieden heen te kijken, integraal te denken en handelen, en 

multidisciplinair samen te werken. De Raad van Bestuur draagt bij aan het scheppen van een veilig 

en open klimaat waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar 

aanspreken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap). De Raad van Bestuur 

bevordert een klimaat van mee-, samen- en tegenspraak in combinatie met besluit- en daadkracht. 

De Raad van Bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en handelt, conform de 

beginselen van Good Governance.  

  

Algemeen profiel Raad van Bestuur  

Om goed te kunnen functioneren, beschikt de Raad van Bestuur als geheel over:  

• affiniteit en ervaring met de sector en de doelstelling van de zorg- en dienstverleningsfunctie in 

het algemeen en de visie van Severinus in het bijzonder; in ieder geval heeft één van de twee 

aan te stellen bestuurders aantoonbare kennis en ervaring in de langdurige zorg;   

• verantwoordelijkheid en integriteit;  

• deskundigheid, relevante ervaring en in staat het geheel te overzien;  

• het vermogen en de houding om managers en MT verder te ontwikkelen;  

• ondernemingszin, teamgeest en een sociale instelling.  

  

Om in algemene zin goed te functioneren geldt voor beide leden van de Raad van Bestuur dat zij 

beschikken over:  

• academisch werk- en denkniveau; in de complementariteit van kandidaten betekent dit een meer 

specifieke zorgachtergrond, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen en of ervaring in het 

primaire proces en een bedrijfskundige/financiële opleiding ervaring vanuit het primaire proces;  

• aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur opgedaan in professionele 

maatschappelijke organisaties, als ook aantoonbare managementvaardigheden en ervaring;  

• communicatieve en sociaal vaardige, toegankelijke persoonlijkheid;  

• visionair leiderschap en een proactieve benadering;  

• ervaring met medezeggenschap;  

• inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan een organisatie als 

Severinus worden gesteld;  

• een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk;  
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• inzicht over taken en rollen tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, ofwel bekend 

zijn met de onderwerpen van ‘Good Governance’;  

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en toewijding;  

• een reflecterende en lerende grondhouding en deze kunnen toepassen;  

• natuurlijk gezag en het kunnen uitdragen van de voorbeeldrol en –functie;  

• het vermogen in teamverband te functioneren.  

Van de leden wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn, zich blijven ontwikkelen en zich 

verdiepen in de doelstelling en de zorg- en dienstverleningsfunctie van de organisatie. Voorkeur gaat 

uit naar diversiteit in de Raad van Bestuur.  

  

Heel specifiek voor het tijdelijk lid van de Raad van Bestuur wordt gezocht naar kandidaten met 

aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van financiën, vastgoed en ICT, minimaal verankerd 

in bedrijfskundige opleiding.  

  

Persoonsprofiel Raad van Bestuur  

Beide leden van de Raad van Bestuur hebben een voorbeeldfunctie, zijn zichtbaar en nabij en drager 

van de missie, visie, strategie en koers. Zij hebben daarin een duidelijke visie op zorg- en 

dienstverlening, die zij toetsen bij elkaar en binnen Severinus om zo beleid te formuleren en 

randvoorwaarden te creëren, welke bijdragen aan bloeiende organisatieonderdelen, passend bij het 

gedachtegoed. Om Severinus als sterk merk neer te zetten en verder te ontwikkelen, beschikt de 

Raad van Bestuur over een ondernemende instelling, die ook innovatie mogelijk maakt. Zij zijn in 

staat de organisatie en visie verder te ontwikkelen en uit te voeren, zodat de randvoorwaarden 

worden gecreëerd voor een organisatie die zich telkens vernieuwt en verbetert. Zij inspireren elkaar 

en anderen, stellen duidelijke en realistische doelen, communiceren helder en zijn consistent in hun 

aanpak en handelen. Zij zijn koersvast, daarop herkenbaar en voorspelbaar. Zij geven de voorkeur 

aan samenwerken en geven ruimte en zijn ook sturend als het nodig is en durven knopen door te 

hakken. Beide leden zijn effectieve netwerkers, die zich op verschillende niveaus gemakkelijk in de 

in- en externe netwerken en contacten begeven. Zij zijn op de hoogte van maatschappelijke trends 

en ontwikkelingen in de zorg en integreren deze waar nodig en mogelijk in de visie op zorg- en 

dienstverlening. Zij beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van de eigen 

portefeuille, management en bedrijfsvoering. In de samenstelling wordt gezocht naar een voorzitter 

met een uit de zorg afkomstig, ontwikkeld generalistisch profiel en een toegevoegd tijdelijk lid met 

aanvullende expertise op het gebied van financiën, vastgoed en ICT.  

  

Arbeidsvoorwaarden en procedure  

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

dienstverband voor onbepaalde tijd voor de voorzitter Raad van Bestuur en een tijdelijk 

dienstverband voor het lid Raad van Bestuur.   

Werving van beide leden vindt gecombineerd plaats. De Raad van Bestuur dient als team te opereren 

en vanuit dat perspectief is ook de procedure ingericht. Dit houdt in dat beide leden in één procedure 
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worden geworven, waarmee in de samenstelling duidelijk wordt gezocht naar complementariteit in 

zowel expertise, achtergrond en persoonlijkheid als ook in diversiteit. Benoeming van de specifieke 

posities (voorzitter en lid) zal uiteindelijk door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.   

  

ACT (optie)  

Van kandidaten die worden voorgesteld vanuit de long/shortlist (zie planning en procedure bijlage 

1) kan worden verwacht dat zij een vragenlijst invullen van een ondersteunend 

beoordelingsinstrument namelijk ACT (Analytical Competence Tool). Uitkomsten metingen van de 

twee te benoemen kandidaten worden samengevoegd en beoordeeld op complementariteit. In de 

procedure is uiteraard een moment opgenomen waarin beide, potentieel te benoemen kandidaten 

elkaar leren kennen en uitgebreid spreken. Voor het tijdpad wordt uitgegaan de Raad van Bestuur 

aan te stellen per uiterlijk 1 oktober 2020.  

 

Voor informatie en solliciteren   

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Marieke 

Oosting 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 15 juni 2020. 

  

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


 

 

Bijlage 1: Organigram Severinus 2018  

  

  

  

  
  
  



 

 

  

 Bijlage 2: Overzicht en planning search tweehoofdige Raad van Bestuur 
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 Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

Crown Gillmore  

Inventariseren reacties mediawerving   Crown Gillmore 15.06.2020 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

Vanaf 17.06.2020 

CV Presentatie  

Longlist (ca. 6/8) kandidaten per vacature  

Keuzebepaling (ca. 4) kandidaten  per 

vacature voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 

 Selectiecommissie 

 Bestuurssecretaris 

  Crown Gillmore 

- Mevrouw E.M.H. van den Hoven 

- De heer mr. J.A.M.L.  Houben MC 

 (Mevrouw M.L. Oosting) 

1.7.2020  

17.00 – 19.30 uur 
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Ronde 1:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten per vacature 

(shortlist)  

Organisatievorm Carrousel 

 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 3 

benoembare kandidaten per vacature 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

 

- Selectiecommissie 

Locatie Severinus 

3.7.2020 

10.00 – 17.00 uur 

Voorstel 45 min per 

gesprek 

Ronde 2: 

 Adviesgesprekken max. 3 kandidaten 

per vacature 

  Organisatievorm Carrousel 

 

 Advies benoembaarheid, 

terugkoppeling aan selectiecommissie 

 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten per vacature 

vervolgprocedure 

  

 

 Kandidaten 

 Adviescommissie : MT / OR / CR 

 Crown Gillmore 

 

 Adviescommissie aan 

 Selectiecommissie 

 

 

 Selectiecommissie 

Locatie Severinus 

10.7.2020 

10.00 – 17.00 uur 

Voorstel 45 min per 

gesprek 

Ronde 3: 

 Verdiepingsgesprek max. 2 kandidaten 

per vacature 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

 

13.07.2020 

10.00 - 14.00 uur 

Voorstel ca. 50 /60 

min per gesprek 



 

 

 Keuze 2 potentieel benoembare 

kandidaten  (duo) 

 

Delen van CV’s /contactinfo beide 

kandidaten  

 Selectiecommissie 

 

 

 

 Crown Gillmore 

  

 

 

Ronde 4:  

 Kennismaking 2 potentieel 

benoembare kandidaten (lunch/diner) 

 

 2 potentieel benoembare kandidaten 

 

15.06.2020 

Ronde 5:  

 Kennismaking met 2 potentieel 

benoembare kandidaten (duo) 

  t.b.v. advies aan Selectiecommissie 

 45 min per gesprek 

 2 potentieel benoembare kandidaten 

 Afvaardiging MT 

 Afvaardiging OR 

 Afvaardiging CR 

 Afvaardiging bewonersraad 

Crown Gillmore  

17.07.2020 

10.00 – 14.00 uur 

Of  

20.07.2020 

13.00 – 14:00 uur 

 Terugkoppeling 

kennismakingsgesprekken 

 

Keuze selectiecommissie voor duo  

 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

  

21.07.2020 

13.00 – 15.00 uur 

 Assessment / ACT (optie) Crown Gillmore  20-24.07.2020 CG 

 

Terugkoppeling / versturen rapportage 

(optie) 

  

 

 Crown Gillmore 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie.  

 Kandidaat 

27/28.07.2020 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen 27/28.07.2020 

Benoeming   Nader te bepalen 27/28.07.2020 

Aanstelling   Bestuurder  

    

   

 

 

 


