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Dichterbij zoekt een 
 

voorzitter (collegiale) Raad van Bestuur  
 

Wij kijken uit naar een ervaren zorgbestuurder met een sterke persoonlijkheid, aantoonbare 
uitvoeringskracht en een goed gevoel voor effectieve samenwerking.  

 
Dichterbij 
Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun 
verwanten in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. 
Dichterbij streeft naar een samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een 
verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waarin zij hun eigen keuzes maken, zich 
kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Een samenleving waarin zij lekker in hun vel 
zitten, zo gewoon mogelijk kunnen leven en op het juiste moment zorg en ondersteuning op maat 
krijgen – thuis, op school en op onze eigen locaties. Onder de naam Stevig wordt ook specialistische 
en forensische zorg geleverd.  
 
Koploper 
Dichterbij wil koploper zijn in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 
beperking (en hun eventuele fysieke en psychosociale problematiek). Dat vraagt om een Raad van 
Bestuur die aanstuurt op leren, groeien en ontwikkelen; die kansen ziet en weet te verzilveren; die 
leidinggevenden en medewerkers inspireert en motiveert.  
Met verstand van zaken, persoonlijke aandacht en voortvarendheid draagt de Raad van de Bestuur 
bij aan de naam en faam van Dichterbij als excellente zorgaanbieder en aantrekkelijke werkgever.  
 
De Raad van Bestuur 
De collegiale Raad van Bestuur van Dichterbij bestaat uit twee leden die elkaar in kennis en expertise 
aanvullen. Samen zijn de bestuursleden integraal verantwoordelijk voor het geheel van hun 
bestuurstaken.  
 
De nieuwe voorzitter 
De voorzitter van de Raad van Bestuur naar wie Dichterbij op zoek is, is breed georiënteerd, heeft 
bestuurlijke ervaring en bij voorkeur een achtergrond in de zorg. Wij kijken uit naar een optimistische 
voorzitter met daadkracht die weet wat er speelt in de zorg en in de samenleving. Ook weet onze 
nieuwe voorzitter als geen ander hoe je enthousiasme en ondernemerschap aanwakkert bij 
medewerkers en leidinggevenden. Hij of zij vervult hierin een voorbeeldfunctie door zich zichtbaar te 
bewegen in het veld van de zorg, actief te netwerken, nieuwe samenwerkingsverbanden te 
onderzoeken en kansen aan te boren. Een uitgebreid functieprofiel is als bijlage bijgevoegd. 
 
Wat speelt er zoal? 

Dichterbij staat voor de complexe, maar bijzonder mooie uitdaging om snel en passend in te springen 
op nieuwe zorgvragen. Zo worden de cliënten van Dichterbij steeds ouder en zijn er steeds meer 
kinderen en jongeren met een beperking die ‘gewoon’ willen meedoen in de maatschappij.  
 
Als je het mij vraagt 
Bij Dichterbij hebben we een bijzondere methode ontwikkeld om met onze cliënten en hun 
verwanten als team te praten over wensen en mogelijkheden. Die werkwijze heet ‘Als je het mij 
vraagt’. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over de vragen ‘Wat wil je?’ en ‘Wat is er 
nodig om dat te bereiken?’ leren we steeds beter op welke manier we onze cliënten en hun 
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verwanten het prettigst kunnen ondersteunen en begeleiden.  
‘Als je het mij vraagt’ is de afgelopen jaren een positieve en zeer succesvolle benadering gebleken. In 
het Jaarplan 2018 is dan ook opgenomen dat ‘Als je het mij vraagt’ nog steviger wordt ingebed in de 
zorg en dienstverlening van Dichterbij.  
 
Technologie 
Technologische hulpmiddelen kunnen een goede aanvulling zijn op het persoonlijk contact tussen 
verzorgers, begeleiders en cliënten. Ook kunnen moderne technieken worden ingezet om mensen 
meer in beweging te brengen, hun gezondheid te monitoren en hun bewegingsvrijheid te vergroten. 
De mogelijkheden zijn groot en almaar groeiend. De inzet van domotica en eHealth-technologie is 
dan ook een belangrijk thema voor Dichterbij om de zorg en ondersteuning aan cliënten en hun 
verwanten uit te breiden en te verbeteren. 
 
Regelarm en zelforganiserend 
Met het doel zo veel mogelijk tijd beschikbaar te hebben voor cliënten werkt Dichterbij regelarm. Dat 
komt onder meer tot uiting in het vereenvoudigen van werkprocessen en het vervangen van 
uitvoerig beschreven protocollen door overzichtelijke en toegankelijke informatie op maat. 
Medewerkers van Dichterbij hebben veel eigen verantwoordelijkheid en voeren zelf de regie over 
hun professionele ontwikkeling. Uiteraard waakt Dichterbij als werkgever over de bekwaamheid, de 
betrokkenheid en het arbeidsplezier van alle medewerkers.  
Dichterbij werkt met zelforganiserende teams. Door de zorgmedewerkers meer ruimte en 
verantwoordelijkheden te geven kunnen zij beter inspelen op de wensen en behoeften van cliënten. 
Hierdoor willen wij de zorg en ondersteuning aan cliënten verbeteren. Om de zorgteams te 
ondersteunen in de ontwikkeling van hun zelforganiserend vermogen, reiken wij hun hulpmiddelen 
aan. Zo krijgen de teams nog dit jaar direct inzicht in de financiële effecten van de keuzes die zij 
maken. Verder gaan we met een aantal zorgteams in gesprek over de kaders van het 
zelforganiserend werken. Wat zijn de lijntjes waarbinnen (en waarbuiten) zij kunnen kleuren? Wat 
hebben zij (nog) nodig? Welke stijl van leidinggeven past bij het werken in zelforganiserende teams? 
En hoe kunnen de ondersteunende diensten hen nog beter ondersteunen?  
 

Arbeidsmarkt 
Zoals gezegd doen zich nieuwe zorgvragen voor waarop Dichterbij snel en passend moet inspringen. 
In een krappe arbeidsmarkt vraagt dit om een creatief en doeltreffend aannamebeleid én om 
wendbare medewerkers.  
Dichterbij heeft een prachtig verhaal te vertellen. Om goede werknemers te werven en te behouden, 
moeten wij dit verhaal op nog meer plaatsen en met nog meer mensen gaan delen. Zodat iedereen 
weet: voor een leuke baan van betekenis moet je bij Dichterbij zijn! 
 
Voor informatie en solliciteren  
Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Jos Houben 
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 sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Marlous.Bijl@crowngillmore.nl. Uw reactie 
ontvangen wij graag vóór uiterlijk 14 mei 2018.  
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BIJLAGE 1: Functieprofiel Raad van Bestuur 
 
Taken en verantwoordelijkheid collegiale Raad van Bestuur Dichterbij 
Er is sprake van een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur. Beide leden zijn gezamenlijk integraal 
verantwoordelijk voor het geheel. De Raad van Bestuur: 
 is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de Stichting Dichterbij en de 

daarmee verbonden instellingen;  

- 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; 

- maakt een zorgvuldige en evenwichtige afweging tussen de belangen en waarden van 
cliënten, de publieke en maatschappelijke belangen, de belangen en waarden van de 
medewerkers; 

 stuurt de totale zorgorganisatie aan en is verantwoordelijk voor: 

- de realisatie van de strategie en de daarop gebaseerde strategische en (meerjaren) 
beleidsplannen; 

- alsmede voor de financiële resultaatsontwikkeling van de gehele zorgorganisatie; 

- en de kwaliteit en veiligheid van de zorg en dienstverlening; 

- het beheersen van risico’s verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten en 
onderdelen van de organisatie; 

- het handelen van medewerkers en de maatschappelijke positionering van de organisatie; 
 bevordert (stimuleren en faciliteren): 

- 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; 

- autonomie en integrale verantwoordelijkheid bij medewerkers en leidinggevenden binnen de 
kaders van zelforganisatie en draagt bij aan het scheppen van een veilig en open klimaat 
waarin medewerkers en leidinggevenden gestimuleerd worden tot openheid, elkaar 
aanspreken, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap; 

- organisatie breed een klimaat van meespraak, samenspraak en tegenspraak in combinatie 
met besluit- en daadkracht; 

- een ondernemende houding bij medewerkers en leidinggevenden; 
 heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en handelt, intrinsiek gedreven conform de 

beginselen van Good Governance; 
 draagt zorg voor zorgvuldige, transparante besluitvorming naar procedure, proces en inhoud; 
 is in onderlinge afstemming aanspreekpunt voor de interne en externe stakeholders, zoals OR en 

CR, toezichthoudende instanties, overheden, financiers etc.; 
 geeft direct leiding aan de directie en de bestuursstaf en waarborgt de continuïteit en vitaliteit 

van de organisatie.  
 
Relevante basiscondities voor elk der leden zijn: 
 academisch werk- en denkniveau; 
 communicatieve en sociaalvaardige persoonlijkheid; 
 leiderschap en een proactieve en resultaatgerichte benadering; 
 aantoonbare (strategisch) bestuurlijke kwaliteiten; 
 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Dichterbij 

stellen; 
 inzicht in taken en rolverdeling tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht; 
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 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling en maatschappelijke 
dienstbaarheid; 

 een reflecterende grondhouding; 
 toewijding en beschikbaarheid; 
 stressbestendigheid en vitaliteit. 
 
Ieder lid Raad van Bestuur 
 is op de hoogte van maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de zorg;  
 heeft een duidelijke visie op zorg- en dienstverlening en is in staat deze uit te dragen; 
 heeft affiniteit met de sector in het algemeen en de doelstelling, de zorg- en dienstverleningsvisie 

van Dichterbij in het bijzonder; 
 committeert zich aan de missie, visie en kernwaarden van Dichterbij; 
 vertaalt de strategische koers van Dichterbij in concrete beleidsinitiatieven en zorgt voor realisatie 

hiervan door deze goed en duurzaam te verankeren in de organisatie; 
 heeft vanuit leiderschap en persoonlijkheid natuurlijk gezag en stuurt de directie aan op 

zelfstandigheid, bestuurlijke affiniteit, executiekracht en teamwork; 
 stelt duidelijke doelen en is besluitvaardig; 
 is koersvast, consistent, congruent en consequent in gedrag; 
 is toegankelijk en gericht op samenwerking, in staat om afstand te nemen en ruimte te geven en 

is sturend indien nodig; 
 heeft een ondernemende instelling en is resultaatgericht; 
 is effectief als netwerker; 
 is op authentieke wijze in staat verbinding te maken met de individuele leden van het MT, brengt 

samenhang aan tussen hen en de verschillende organisatieonderdelen, mede ter bevordering van 
een zorgvuldige, integrale besluitvorming; 

 kan daadkrachtig regie nemen in samenwerking, begeleiding en aansturen van processen en 
procedures; 

 kan meerdere bestuursstijlen (verbinder, netwerker, ondernemer, procesregisseur en aanjager) 
combineren en daarin variëren; 

 grijpt in als activiteiten in strijd zijn met de koers of niet passen binnen de besturingsfilosofie, 
strategie of gewenste cultuur en kernwaarden; 

 legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het door de Raad van Bestuur gezamenlijke 
gevoerde beleid en bestuur. 

 
Voorzitter Raad van Bestuur  
De voorzitter is primus inter pares in een collegiaal bestuur. De voorzitter Raad van Bestuur: 

 stimuleert de ambitie om Dichterbij koploper in de sector te doen zijn; 

 heeft een relevant netwerk, treedt gemakkelijk naar buiten, is een boegbeeld voor de organisatie 
en vertegenwoordigt Dichterbij nadrukkelijk als grote werkgever in de sector. De voorzitter doet 
dit in overleg en samenwerking met het lid Raad van Bestuur; 

 heeft een positieve kijk op zaken en is van nature optimistisch gestemd. Daardoor weet hij/zij 
energie te mobiliseren en mensen in beweging te brengen en te houden. 

 beschikt aantoonbaar over een grote mate van realisatiekracht. Hij/zij is in staat visie te 
ontwikkelen en heeft het geduld en de kracht om deze vervolgens binnen de organisatie te laten 
implementeren. 

 
Samenwerking collegiale Raad van Bestuur  
De leden van de raad van bestuur: 
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 hebben een breed profiel en een holistisch, polyvalente blik op de samenleving in het algemeen 
en de zorg in het bijzonder. Kennis en vaardigheden worden generalistisch en integraal ingezet; 

 zijn gericht op nauwe en collegiale samenwerking voor integrale organisatieverantwoordelijkheid 
en resultaten;  

 onderlinge tegenspraak vanuit autonomie;  
 verdelen de aandachtsgebieden zodanig dat elk verantwoordelijk zijn voor de besturing en 

eindresultaten van een deel van het primaire proces en voor een deel van de bedrijfsvoering c.q. 
staven; 

 zijn herkenbaar en zichtbaar als team, alsmede aanspreekbaar op hun voorbeeldrol; 
 zijn complementair in persoonlijkheid én expertise;  
 zijn gericht op gezamenlijk leren, groei en ontwikkeling. Zijn open en constructief, durven zich 

kwetsbaar op te stellen, stimuleren, inspireren elkaar en spreken elkaar aan op zowel gedrag en 
de te behalen resultaten. Zijn in staat tot gezamenlijke reflectie; 

 respecteren de sterke en zwakke kanten, interesses, waarden en ambities van de collega. 
 
Relevante competenties  
 
 Visie vormen, uitdragen en realiseren 
Heeft een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie. Kent de relevante trends en 
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en is zich bewust van de consequenties ervan voor 
de organisatie. Is in staat afstand te nemen van de dagelijkse praktijk; neemt tijd om vooruit te 
denken, concentreert zich op hoofdlijnen en langetermijnbeleid. Wijst op nieuwe situaties, die voor 
anderen nog niet duidelijk zijn. Ontwikkelt en draagt actief de grote lijnen uit van de strategie van de 
organisatie. Is intern en extern het herkenbare en aansprekende boegbeeld van Dichterbij, oefent 
van nature invloed uit op anderen en wordt als autoriteit geaccepteerd. Straalt de ambitie uit 
Dichterbij als koploper te positioneren en te laten blijven in de zorg voor mensen met een beperking. 
Weet deze ambitie concreet te maken en daadwerkelijk gestalte te geven in het beleid van 
Dichterbij. Stemt plannen af op veranderingen en vernieuwingen. Legt het accent meer op 
mogelijkheden voor de toekomst dan op de beperkingen. Weet ideeën op een beeldende en 
aansprekende manier aan anderen duidelijk te maken. Is in staat problemen van buiten naar binnen 
te benaderen en te bezien vanuit de juiste afstand. 
   
 Innovatief ondernemerschap 
Gaat actief opzoek naar kansen en mogelijkheden en is in staat deze te benutten ten behoeve van de 
organisatie. Denkt en treedt buiten de gebaande paden en heeft oog voor nieuwe 
samenwerkingsverbanden met andere partijen dan te huidige, indien deze bijdragen aan de 
doelstellingen van de organisatie. Is betrokken en gewetensvol. Durft risico’s te nemen, maar is ook 
zorgvuldig. 
 
 Bestuurlijk leidinggeven  
Geeft richting, sturing, steun en ruimte waar nodig aan directeuren in het kader van hun eigen 
integrale verantwoordelijkheid, taakvervulling, stijl en methode van leidinggeven, passend in de 
besturingsfilosofie. Bevordert samenwerking, zelfstandigheid, bestuurlijke affiniteit, executiekracht 
en eigen verantwoordelijkheid. Kijkt op afstand mee.  
Is in staat grenzen aan te geven, met consequenties en spreekt medewerkers aan op hun 
functievervulling en doelstellingen. Verlangt prestaties en communiceert dit duidelijk. Weet op 
verschillende niveaus te luisteren. 
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 Besluitvaardigheid 
Is in staat na zorgvuldige overwegingen te komen tot oordeelsvorming en beslissingen te nemen. 
Onderneemt op basis daarvan acties en stimuleert anderen daarin. Is in staat vanuit zelfvertrouwen 
een standpunt in te nemen. Stelt besluiten niet onnodig uit.  
 
 Omgevingsbewustzijn 
Geeft zichtbaar blijk goed te zijn geïnformeerd over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en 
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de goede besturing van de organisatie. Vertaalt 
maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen naar relevante beleidsterreinen binnen 
de organisatie. Houdt zorgvuldig rekening met nieuwswaarde, positieve en negatieve publiciteit en 
de effecten daarvan. Gaat vaardig om met formele en informele machtsverhoudingen en 
belangentegenstellingen. Toont zich bewust van cultuurverschillen en gaat hier adequaat mee om. 
 
 Organisatiesensitiviteit 
Onderkent invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten op onderdelen van de 
organisatie en houdt daar rekening mee in de aanpak. Heeft zicht op de verhouding tussen de 
belangen van de onderdelen van de organisatie en houdt daarbij rekening in de 
besluitvormingsprocessen.  
 
 Netwerken en verbinden 
Is in staat tot het opbouwen en onderhouden van (interne) relaties en relevante netwerken ten 
behoeve van het realiseren van doelstellingen, Is vlot en effectief in het leggen en onderhouden van 
contacten met anderen. Stimuleert medewerkers op dit vlak en stimuleert interne 
samenwerkingsverbanden. 
 
 Resultaatgerichtheid 
Is actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en is bereid om in te grijpen bij 
tegenvallende resultaten. Stimuleert en betrekt directeuren actief bij het vaststellen van te behalen 
resultaten. Communiceert helder en eenduidig over de verwachtingen in termen van te behalen 
resultaten en het bijbehorende gedrag. Geeft vertrouwen in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid in het behalen van resultaten. Spreekt waar nodig aan en stuurt bij met te 
behalen resultaat voor ogen. Houdt beoogde resultaten vast, ook bij tegenslag 
 

 Onafhankelijkheid 
Is onafhankelijk en koersvast in gedrag. Zorgt voor een goed werkklimaat en bewaakt de geschreven 
en ongeschreven (gedrags)regels van de organisatie. Spreekt medewerkers, leidinggevenden, collega 
bestuurder(s) en zo nodig RvT leden aan op gedrag en geeft gevraagd en ongevraagd feedback. Zet 
zich actief in voor het versterken van de professionaliteit van medewerkers, leidinggevenden, collega 
bestuurder(s) en RvT. 
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Bijlage 2: Planning benoemingsprocedure voorzitter raad van bestuur 
   

Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 
kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 
 Kandidaten 

30 april – 1 juni Week 18 - 22 

Ronde 1a:  
 Selectiegesprekken 
 Evaluatie en keuzebepaling de benoembare 

kandidaat 

 
 Kandidaten 
 Selectiecommissie raad 

van toezicht 
 Raad van Bestuur 
 Crown Gillmore  

 
7 juni  

 
Week 23  

Ronde 1b: 
Assessment 

 
 Benoembare kandidaat 

 

 
11 juni – 22 juni 

 
Week 24 - 25 

Ronde 1c: 
Voorgenomen besluit benoeming voorzitter raad van 
bestuur. 

 
 Raad van toezicht 

 

 
25 juni 

 
Week 26 

Ronde 2:  
 Kennismakingsgesprekken adviescommissies 

(Directie/CR/GOR) 
met de benoembare kandidaat 

 
 Kandidaat 
 Adviescommissies 

MT/CR/GOR 
 Crown Gillmore 

 
26 juni – 29 juni 

 
Week 26 

Definitieve benoeming  Raad van toezicht 2 juli – 6 juli Week 27 
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