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Collegiale Raad van Bestuur (voorzitter en lid) 

De Twentse Zorgcentra 

voorzitter: primus interpares in duale verantwoordelijkheid met Lid 

 

Momenteel wordt de Raad van Bestuur van De Twentse Zorgcentra ingevuld door een in de sector 

ervaren interim Bestuurder. De heer mr. drs. J.A.P.M. Maas is in juli jl. gestart om De Twentse 

Zorgcentra te leiden tot uiterlijk juni 2018. Het is het streven per mei 2018 een nieuwe Raad van  

Bestuur aan te stellen. Na zorgvuldige overwegingen en uitgebreid overleg met de 

medezeggenschap (OR en CCR) heeft de Raad van Toezicht besloten tot de aanstelling van een 

tweehoofdige Raad van Bestuur. 

 

De Twentse Zorgcentra algemeen 

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een 

verstandelijke beperking in Twente (omzet ca. € 120 mio). Ruim 1.900 cliënten maken gebruik van 

uiteenlopende vormen van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 

2.400 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers. Cliënten wonen, werken en recreëren o.a. op 

twee beschermde en mooie instellingsterreinen waar nadrukkelijk rekening gehouden wordt met 

hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast wordt ook zorg geboden vanuit meer kleinschalige 

woon-werkvoorzieningen in o.a. Enschede, Almelo, Tubbergen en Nijverdal. Tot slot biedt De 

Twentse Zorgcentra ook ambulant aanbod, te weten Ondersteuning aan Huis, Hulp aan Huis en 

Ambulante Begeleiding op School. 
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Besturing en Structuur 

De Twentse Zorgcentra werkt vraaggericht en biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan 

jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk 

beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. De dienstverlening wordt gegeven vanuit de 

kernwaarden: dichtbij de mensen die zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. 

Zónder dat daarbij de regie wordt over genomen. Bij De Twentse Zorgcentra werken cliënten, 

cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. Zij noemen dit 

STERK; Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht. 

 

De Twentse Zorgcentra is opgebouwd vanuit ongeveer 150 teams, waarin cliënten, verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers samenwerken en verantwoordelijkheid nemen voor het alledaagse 

leven van cliënten. Er zijn 24 coaches die deze teams begeleiden en zes managers die de teams 

waar nodig ondersteunen in hun besluitvorming. De teams zijn geclusterd in drie regio’s met 

eindverantwoordelijkheid van één van de drie regiomanagers. Recent is op het niveau 2e echelon 

een zogeheten netwerkmanager Ambulant, Kind & Gezin toegevoegd. Het is de intentie om in 2018 

een manager Expertisecentrum aan te stellen, die leiding gaat geven aan de behandelaars. 

Ondersteuning van de teams vindt plaats vanuit de afdelingen P&O, FC&I en Vastgoed & Facilitair 

Bedrijf, elk aangestuurd door een manager. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk en wordt 

ondersteund door de bestuurssecretaris. De drie regiomanagers, de netwerkmanager, de managers 

van de ondersteunende diensten en mogelijk op termijn de manager Expertisecentrum vormen het 

Managementteam. De Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad overleggen met de Raad van 

Bestuur, de Regionale Cliëntenraden overleggen met de regiomanagers. De Raad van Bestuur 

overlegt met en rapporteert aan de Raad van Toezicht die bestaat uit zeven leden. 

 

Ontwikkelingen  

Extern 

De meest indringende externe ontwikkelingen die van invloed zijn op de verstandelijk 

gehandicaptenzorg zijn de invoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet per 1 januari 

2015 waarbij gemeenten de regie hebben gekregen voor de toeleiding naar zorg. De overheveling 

van deze verantwoordelijkheden naar gemeenten is gepaard gegaan met een korting van 

beschikbare financiële middelen. Een en ander leidt tot toenemende aandacht voor kwaliteit van 

zorg, in combinatie met doelmatigheid en doeltreffendheid, die vervolgens tot uitdrukking komt in 

de noodzaak van ketensamenwerking en ontschotting van dienstverlening. Voor zorgorganisaties 

betekent dit enerzijds dat zij elkaars concurrent worden, en anderzijds dat zij interdisciplinair 

(moeten) samenwerken om in het belang van cliënten de juiste ondersteuning te bieden en 

efficiënter met gemeenschapsgelden om te gaan.  

 

Intern  

De afgelopen jaren is De Twentse Zorgcentra geconfronteerd geweest met meerdere 

bestuurswisselingen met als logisch gevolg discontinuïteit in leiderschap en gevoel van onzekerheid 
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bij zowel medewerkers als cliënten(vertegenwoordigers). De afgelopen jaren is sterk ingezet op de 

implementatie van zelforganisatie op basis van het concept STERK. Echter zoals is gebleken is 

onvoldoende aandacht geweest voor het scheppen van duidelijke en heldere beleids- en controle 

kaders op meerdere organisatie terreinen.  

 

De Twentse Zorgcentra heeft ingezet op een inhaalslag, zeker waar het gaat om een adequate en 

efficiënte inrichting van organisatorische processen, de financiële huishouding en de samenhang 

hiervan vanuit alle onderdelen van de organisatie. De Twentse Zorgcentra en zeker ook de 

medewerkers hebben behoefte aan een eenduidige en gedeelde koers en strategie. Om dit in een 

reëel tijdsperspectief te kunnen realiseren heeft de Raad van Toezicht in juli van het afgelopen jaar 

een interim-bestuurder met ruime ervaring in de VG sector aangesteld om de aanzet hiertoe in 

gang te zetten.  

De opdracht van de interim bestuurder richt zich in hoofdlijnen op het: 

 leidinggeven aan de organisatie en het ontwikkelen van het beleid (strategisch plan en 

meerjarenvisie); 

 op orde brengen van de financiën; 

 bevorderen van in- en externe verbindingen; 

 bevorderen van ontwikkeling, kwaliteit en ambities van medewerkers; 

 ontwikkelen/implementeren van een heldere besturingsfilosofie met heldere kaders voor 

medewerkers en teams; 

 Herijken van het concept “STERK” met daarin een heldere en door de organisatie gedragen 

kaders voor de teams met bepaling van passende ondersteuning, wijze van verantwoording, 

competentieontwikkeling, alsmede kaders voor Kwaliteit en veiligheid. 

Inmiddels zijn de managers van alle onderdelen van de organisatie aan de slag gegaan en liggen er 

per onderdeel concepten voor het jaarplan 2018, die onder de verantwoordelijkheid van de interim 

Raad van Bestuur leiden tot definitieve plannen voor het komende jaar. 

 

Daarnaast is de uitdaging van De Twentse Zorgcentra om, ondanks de schaalgrootte, klein en 

herkenbaar te zijn in de uitvoering. Daarnaast is het van belang verschillende financieringsstromen 

naast WLZ en WMO te realiseren, zoals van fondsen en zorgverzekeringen. Adequaat inspelen op 

deze ontwikkelingen vraagt om ondernemerschap en het initiëren van succesvolle initiatieven en 

samenwerkingsrelaties met partners zoals gemeenten en andere (zorg)instellingen.  

 

Raad van Bestuur 

Op basis van zorgvuldige overwegingen, mede vanuit het perspectief van continuïteit en 

consistentie van Bestuur is gekozen voor een collegiale tweehoofdige Raad van Bestuur, die vanuit 

een duale verantwoordelijkheid leiding gaat geven aan de organisatie. De Voorzitter wordt als 

primus inter pares aangesteld. Grote voorkeur gaat uit naar diversiteit in de Raad van Bestuur;  

minimaal één van de leden is een vrouw. Binding met Twente en de samenleving is relevant, 

derhalve is in ieder geval één van de beide bestuurders afkomstig uit de regio Twente. 
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Portefeuilleverdeling 

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

houdt in dat in 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), en dienen te beschikken over aantoonbare 

bestuurlijke en strategische kwaliteiten en ervaring. In aantoonbare expertise en ervaring betekent 

dit dat in de gezamenlijkheid kennis en ervaring aanwezig moet zijn op zowel het gebied van Zorg 

als Bedrijfsvoering en wordt gestreefd naar een evenwichtige en vergelijkbare verdeling van alle 

organisatieonderdelen in de beide portefeuilles. Beide leden sturen, met enige accenten in eigen 

expertise en ervaring, onderdelen van de zorg aan gecombineerd met de aandachtsgebieden van 

de ondersteunende diensten. Als belangrijke meerwaarde van deze verdeling is dat besluitvorming 

eerder en sterker vanuit een integraal perspectief wordt beoordeeld.  

 

Taken en verantwoordelijkheid collegiale Raad van Bestuur 

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

Zorgcentra. 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, de belangen en waarden van de 

medewerkers. 

De Raad van Bestuur stuurt de totale zorgorganisatie aan en is verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van de strategie en de daarop gebaseerde strategische plannen en (meerjaren) 

beleidsplannen. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de realisatie van de 

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 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. 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, 

het nemen van eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. De Raad van Bestuur bevordert 

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

daadkracht. De Raad van Bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en handelt, 

intrinsiek gedreven conform de beginselen van Good Governance. 
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De Raad van Bestuur als team, in verbinding én zichtbaar 

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

Goed met elkaar als mens overweg kunnen is belangrijk, maar 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 niet 

alleen bestuurder, maar vooral ook het hoogste lijnorgaan. Dat vereist aanwezigheid, 

toegankelijkheid en zichtbaarheid in 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 zorgvuldige, transparante besluitvorming naar procedure, proces en 

inhoud. 

Opdracht 

De opdracht voor de Raad van Bestuur is het op basis van de gemaakte jaarplannen verder  

ontwikkelen en implementeren van de geformuleerde besturingsfilosofie en strategische koers 

vanuit een sterke onderlinge verbinding en samenhang. De Raad van Bestuur ondersteunt de 

geformuleerde missie, visie, doelen en strategie, implementeert en zorgt dat deze gekend en 

doorleefd, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. Belangrijke voorwaarde is dat de Raad van Bestuur in 

staat is om te ontwikkelen, te leren en mensen mee te krijgen vanuit een lerende cultuur.  

De Raad van Bestuur is aanspreekpunt voor de interne en externe stakeholders, zoals OR en CCR, 

toezichthoudende instanties, overheden, financiers etc. De Raad van Bestuur geeft direct leiding 

aan het MT en de staf en waarborgt de continuïteit en vitaliteit van de organisatie. Uitgangspunt bij 

het vormgeven van beleid is dat het positioneren van “De Twentse Zorgcentra” wordt versterkt en 

waar mogelijk uitgebreid. Dit is voorwaardenscheppend voor bloeiende locaties waarin de wens van 

de cliënt en omgeving centraal staan. Tevens draagt dit bij aan aantrekkelijk werkgeverschap en 

een constante verbetering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.  

Algemeen profiel Raad van Bestuur 

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

 Affiniteit met de sector in het algemeen en de doelstelling, de zorg- en dienstverleningsfunctie 

en visie van De Twentse Zorgcentra in het bijzonder; 

 Verantwoordelijkheid en integriteit; 

 Deskundigheid, relevante ervaring en complementariteit; 

 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; 

 Communicatieve en sociaalvaardige, toegankelijke persoonlijkheid; 

 Visionair leiderschap en een proactieve benadering; 
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 Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in professionele maatschappelijke 

organisaties; 

 Aantoonbare managementvaardigheden; 

 Ervaring met medezeggenschap; 

 Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan een organisatie als De 

Twentse Zorgcentra worden gesteld; 

 Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; 

 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; 

 Toewijding en beschikbaarheid. 

 

Van de afzonderlijke 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; één van beide leden is een 

vrouw en één van beide leden is in ieder geval afkomstig uit de regio Twente. Indien voor één van 

beiden dit niet het geval is, dient de reistijd maximaal ca. een uur te zijn en een efficiënte en 

effectieve bereikbaarheid garandeert.  

Voorzitter Raad van Bestuur 

Specifiek geldt voor de voorzitter dat deze, meer nog dan het lid, boegbeeld is van en voor de 

organisatie. Hij dient zich bewust te zijn van zijn gedrag als voorbeeld, dat passend is in de 

gekozen visie, besturingsfilosofie en bijbehorende cultuur van De Twentse Zorgcentra. De 

voorzitter is in staat op authentieke wijze meerdere bestuursstijlen (verbinder, netwerker, 

ondernemer, procesregisseur en aanjager) te combineren en daarin te kunnen variëren. De 

voorzitter is bovenal een verbinder en laat mensen samenwerken, begeleidt en stuurt processen en 

procedures en heeft regie. Heeft visie en organiseert de richting. Een goede voorzitter moet, waar 

nodig ook durven ingrijpen als activiteiten in strijd zijn met de koers of niet passen binnen de 

besturingsfilosofie, strategie of gewenste cultuur. Van de voorzitter wordt verwacht dat hij 

onafhankelijk en op grond van kennis en gezag kan en durft te handelen. Zijn gezag moet 

geworteld zijn in kennis, ervaring of (gebleken) affiniteit met de sector. Op grond van zijn 

verantwoordelijkheid heeft hij een toetsende rol ten aanzien van de (voorgenomen) besluiten. Dit 

geldt evenzo voor zijn (eigenstandige) verantwoordelijkheid met betrekking tot zijn eigen 

specifieke aandachtsgebieden, als ook voor zijn integrale eindverantwoordelijkheid als voorzitter.     

De voorzitter heeft te maken met vele in- en externe partijen en verschillende belangen en thema’s 

die tegelijkertijd aandacht en besluitvorming kunnen vragen. In dit complexe veld dient de 
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voorzitter overzicht te houden en daarin onafhankelijk en effectief te handelen. Relevante 

basiscondities zijn: 

 integriteit; 

 stressbestendigheid; 

 onafhankelijkheid; 

 signaalgevoeligheid; 

 identificatie; 

 bindend vermogen. 

 

De voorzitter is primair verantwoordelijk voor de communicatie met de Raad van Toezicht, de 

bewaking van een adequaat en helder proces van besluitvorming, de goede vergaderorde en het 

overigens goed functioneren van de Raad van Bestuur als collectief en neemt initiatieven om de 

vitaliteit van de Raad van Bestuur te bevorderen en te verduurzamen. Hij is voorzitter van het MT 

en ziet toe op de eenheid van beleid en bevordert dit. De voorzitter bewaakt de goede naam van 

De Twentse Zorgcentra, draagt zorg voor de integriteit en de compliance van de organisatie. 

Persoonsprofiel 

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 De Twentse Zorgcentra om zo beleid te 

formuleren en randvoorwaarden te creëren, welke bijdragen aan bloeiende organisatieonderdelen, 

passend bij het gedachtegoed. Om De Twentse Zorgcentra als sterk merk neer te zetten en uit te 

breiden, beschikt de Raad van Bestuur over een ondernemende instelling, welke 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 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.  

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

Het salaris is conform de normering van de WNT, inschaling WNT klasse IV. Beide posities betreffen 

een fulltime dienstverband. Continuïteit van bestuur is uitermate relevant, derhalve wordt 

uitgegaan van een aanstelling voor een periode van tenminste vijf jaar met mogelijkheid tot 

verlenging. Evaluatie over functioneren van de bestuurders in relatie tot eventuele verlenging van 

deze periode zal plaatsvinden in het vierde jaar.  
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Werving en beoordeling 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 worden geworven, waarmee in de samenstelling duidelijk wordt gezocht 

naar complementariteit in zowel expertise, achtergrond en persoonlijkheid als ook in diversiteit.  

Van kandidaten die worden voorgesteld vanuit de longlist (zie planning en procedure bijlage 1) 

wordt verwacht dat zij een vragenlijst invullen van een ondersteunend beoordelingsinstrument 

namelijk ACT. Na de interne selectieprocedure, zal de twee potentieel te benoemen kandidaten 

individueel een assessment worden afgenomen (capaciteiten testen, persoonlijkheidstest, 

leiderschapsrollen en een rollenspel). Uitkomsten van beide assessments worden vergeleken en 

beoordeeld op complementariteit. In de procedure is uiteraard een moment opgenomen waarin 

beide potentieel te benoemen kandidaten elkaar leren kennen en uitgebreid spreken, als ook een 

moment onder begeleiding van de assessment psycholoog. Voor het tijdpad wordt uitgegaan de 

Raad van Bestuur aan te stellen per uiterlijk 1 juni 2018. 

 

Voor informatie en solliciteren  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven 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 6 januari 2018.  

mailto:Marlous.Bijl@crowngillmore.n
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Bijlage 1 

Planning procedure search tweehoofdige Raad van Bestuur Twentse Zorgcentra  

Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

11-12-16-17.01.2018  Week 2/3 

ACT vragenlijst t.b.v. kandidaten CV presentatie  Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week 3 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten per vacature (ca. 5/6) 

(longlist) incl. ACT profiel. 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie RvT 

 Crown Gillmore  

- Jos Houben / Ellen van den Hoven 

23.01.2018 

10.00-12.00 uur 

Week 4 

Ronde 2: 

 Kennismakingsgesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten per vacature. (shortlist) 

 

 o.b.v. door RvT geaccordeerd overzicht criteria 

evaluatie en keuzebepaling 1 of 2 benoembare 

kandidaat/ kandidaten per vacature voor 

vervolgprocedure 

Vorm: Carrousel / twee cie’s, gremia gecombineerd;  

 Kandidaten 

 Cie. 1, afvaardiging van  

- Selectiecommissie RvT 

- OR / CCR / MT / Cliënt 

- Jos Houben 

 Cie. 2, afvaardiging van  

- Selectiecommissie RvT 

- OR / CCR / MT / Cliënt 

- Ellen van den Hoven 

25.01.2018 Week 4 

 Assessment individuele kandidaten (max. 4)  Kandidaten 

 Crown Gillmore psycholoog 

26/27.01.2018  

Let op vrijdag/zaterdag 

Week 4 

 Rapportage akkoord kandidaten  Psycholoog / kandidaten Uiterlijk 30.01.2018 Week 5 

 Rapportage na akkoord verzenden RvT + advies 

duo combinatie 

 Crown Gillmore 

 Psycholoog 

30.01.2018 Week 5 

 Keuzebepaling 2 benoembare kandidaten  Selectiecommissie RvT  30.01.2018 Week 5 

 1e Kennismaking beide benoembare kandidaten 

met elkaar 

 Samenwerking complementariteit gekozen duo 

mede o.b.v. ACT 

 Rapportage samenwerking 

 Na akkoord uiterlijk 04.02. naar RvT 

Te Woudenberg 

 Kandidaten 

 Psycholoog 

 Crown Gillmore  

- Jos Houben / Ellen van den Hoven  

01.02.2018 Week 5 

Gesprekken met voorgedragen kandidaten   RvT  

 Kandidaten 

Ochtend 05.02.2018 Week 5 

(Voorgenomen) Besluit definitief te benoemen 

kandidaten RvB  

 Vergadering RvT Middag 05.02.2018 Week 6 
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Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Adviesaanvraag aan CCR en OR over benoeming 

kandidaten RvB  

 Bestuurssecretaris Na 05.02.2018 Week 6 

Adviseren over benoeming kandidaten RvB   CCR en OR Vóór 19.02.2018 Week 8 

Definitief besluit benoeming kandidaten RvB   Vergadering RvT 26.02.2018 Week 10 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Remuneratie cie. 

 Kandidaten 

27.02.2018  Week 10 

Aanstelling Raad van Bestuur   Voorzitter RvT Vóór 01.03.2018 Week 10 

Communicatie benoemde kandidaten   Nader te bepalen  Week 10 

 


