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Tweehoofdige Raad van Bestuur 

voorzitter en lid in een collegiale en duale samenwerking en verantwoordelijkheid 

 

Situatie en aanleiding 

Oktober, tot voor mei 2019 bekend als RSZK (Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen) kende 

na een fusieperiode een meerhoofdige Raad van Bestuur. In 2015 is mevrouw drs. P.P. Nelissen 

aangesteld als eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam waaraan zij leiding heeft 

gegeven bestaat uit zes managers, verspreid over de aandachtsgebieden Zorg, Services & 

Vastgoed, Strategie en Innovatie en Bedrijfsvoering. Zeer recent heeft mevrouw Nelissen een 

bestuurlijke positie geaccepteerd bij de Treant Zorggroep en wordt de organisatie nu tijdelijk geleid 

door een ervaren bestuurder. Door de Raad van Toezicht is in overleg met relevante gremia in de 

organisatie besloten de topstructuur te veranderen naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. De  

belangrijkste redenen hiervoor zijn het waarborgen van continuïteit in bestuur en de wens tot meer 

spreiding van aandachtsgebieden in een continue veranderend zorglandschap. 

 

Oktober richt zich als zorgaanbieder vooral op ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen in 

de regio De Kempen. Oktober is de nieuwe naam waarin men warmte en de veelkleurigheid van 

het leven wil symboliseren (grijze en zonnige dagen). Het motto in het meerjarenbeleidsplan is 

“Thuis kan overal” en beschrijft de visie op de gevoelde maatschappelijke opdracht om er voor te 

zorgen dat kwetsbare ouderen in de Kempen, Veldhoven en Waalre zich thuis kunnen voelen waar 

ze ook wonen, tot het einde van hun leven . De zorgvraag neemt toe; deze wordt groter, zwaarder 

en complexer. Het aantal ouderen neemt toe en in de regio De Kempen sprake is van een 

verdubbeling en toenemende zorgzwaarte . In de toekomst  kunnen blijven voldoen op een 

kwalitatief en (financieel) verantwoorde wijze is een belangrijke uitdaging. Tegelijkertijd zijn er 

tekorten op de arbeidsmarkt en is de realiteit dat met minder medewerkers gezocht moet worden 

naar het slimmer, handiger en anders inrichten van de zorg. Samenwerking met andere zorgpartijen 

is noodzakelijk om de juiste zorg, ondersteuning of begeleiding te leveren. Oktober heeft hierbij 

inmiddels een aantal initiatieven gestart en er wordt met een aantal ketenpartners in de regio 

samengewerkt. Oktober wordt ervaren als een lokale speler met een goede naam en betrokken 

medewerkers én een warme familiecultuur. Evenals bij vele collega instellingen in de zorgsector 

vereist vastgoed en (bedrijfs)zorgkosten bijzondere aandacht. Kosten worden nog vaak gedragen 

door rendement op vastgoed.  

 

Kerncijfers  

1.744 Medewerkers werken vanuit 12 locaties. Van de 3.265 cliënten verblijven er 688 in 

verpleeghuizen en worden er 599 cliënten ondersteund vanuit de thuiszorg en revalidatie.  1.329 

cliënten ontvangen huishoudelijke hulp. De omzet is gegroeid van  ca. € 68,7 mio, met een positief 

resultaat en afname van reserves (kerncijfers 2018) naar een begroting in 2020 van ca. 80 

miljoen. 
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Interne ontwikkelingen / professionele cultuur  

De organisatie maakte de afgelopen vier jaar een stevige ontwikkeling door. Van een in 2015 

taakgerichte, behoudende en een sterk intern gerichte organisatie aan naar een meer 

progressieve, moderne en ondernemende organisatie met zichtbaarheid in de regio. Sterker dan 

voorheen is geïnvesteerd in nieuwe professionaliteit van medewerkers die zich niet meer alleen 

richtte op aandacht voor lichamelijke  zorg en welbevinden maar op de totale mens en werken 

vanuit partnerschap in de zorgdriehoek. Dit nieuwe werken is vertaald naar gedragscodes waarbij 

teams regelruimte hebben gekregen om zelf richting te geven aan hun ontwikkeling. 

Randvoorwaarden voor zorg en dienstverlening zijn verbeterd. Ondersteunende diensten zijn 

opnieuw ingericht  stappen zijn gezet om de ICT architectuur te moderniseren en er is gestuurd op 

tijdige en accurate managementinformatie. Een cultuur die als ‘lief’ werd getypeerd maakte plaats 

voor een meer proactieve en oplossingsgerichte organisatiecultuur. Er is een nieuwe ‘flow’ ontstaan 

in de organisatie en er is veel in gang gezet en ook concreet zonder de familiecultuur dei Oktober 

kenmerkt te verliezen.   

 

Opdracht komende periode 

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. Begin maart is de interim bestuurder gestart en heeft een eerste analyse afgerond en 

prioriteiten bepaald voor de komende periode. Eén van die prioriteiten richt zich op de inrichting 

van het managementteam. Per 1 maart jl. is de bestuurssecretaris toegevoegd aan het MT. Een 

van de drie managers Zorg heeft per 1 juni a.s. een positie elders aanvaard, de tweede positie was 

al vacant, de derde positie wordt momenteel op interim basis ingevuld.  De werving van twee 

managers is nu in volle gang. Verder zal er aandacht moeten zijn voor verbetering van de integrale 

besluitvorming en daarmee van de samenhang en samenwerking van zorg- en dienstverlening en 

de ondersteunende diensten, zowel op MT- als teamniveau. De omzetstijging vanaf 2018 heeft niet 

geresulteerd in verbetering van het financiële resultaat. Strategisch HRM beleid is vereist in het 

kader van de huidige en voorziene arbeidsmarkttekorten. De  leiderschapsontwikkeling van de MT 

leden en de teamvorming vragen aandacht. Op het gebied van vastgoed is een aantal renovatie- 

en nieuwbouwprojecten in gang gezet, waaronder de ontwikkeling van een terrein bij het Maxima 

Medisch Centrum (MMC), waar in samenwerking wordt ingezet op de bouw van een afdeling voor 

Geriatrische Revalidatie. Last but not least zal het komende jaar worden ingezet op een nieuw 

meerjarenbeleidsplan (2021-2023). 

 

Het streven is de nieuwe Raad van Bestuur aan te stellen per juli 2020. Tot die tijd zal de interim 

bestuurder naast going concern zich op bovenstaande richten.  
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Collegiale complementaire Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur geeft vanuit een collegiale en duale verantwoordelijkheid leiding aan de 

organisatie en is complementair aan elkaar. Beide leden zijn volstrekt gelijkwaardig aan elkaar en 

ieder lid is verantwoordelijk voor het geheel; de één is verantwoordelijk voor de ander en de ander 

is verantwoordelijk voor de één. Ook in houding en gedrag zijn zij elkaars gelijken. Beide leden 

behartigen aandachtsgebieden die betrekking hebben op zorg en bedrijfsvoering. De statutaire 

bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden in gezamenlijkheid uitgeoefend. De voorzitters-

positie onderscheidt zich vooral daarin dat de voorzitter primair verantwoordelijk is voor de goede 

gang van zaken binnen de samenwerking in de Raad van Bestuur en dat hij/zij de samenhang en 

integraliteit van het beleid en de uitvoering bewaakt. Beiden zijn aanspreekpunt voor de RvT.  

De Raad van Bestuur als team, in verbinding, inspirerend  én ondernemend  

Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat zij 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 niet alleen bestuurder, maar vooral ook het hoogste lijnorgaan. Dat 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 

besluitvorming naar procedure, proces en inhoud. De Raad van Bestuur is ondernemend én actief 

in de regio en de zorgsector. Niet samenwerken is geen optie meer in deze tijd van verandering. 

Zij signaleren én creëren kansen vanuit (externe) ontwikkelingen en weten deze te vertalen naar 

strategiekeuzes en zijn vanuit intrinsieke overtuiging en enthousiasme in staat de omgeving en 

medewerkers te inspireren en mee te nemen in deze keuzes.     

 

Complementariteit; Zorg en Bedrijfsvoering 

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

houdt in dat 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.   
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Taken en verantwoordelijkheid collegiale Raad van Bestuur  

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

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 met de sector en de doelstelling van de zorg- en dienstverleningsfunctie in het 

algemeen en de visie van Oktober in het bijzonder; in ieder geval heeft één van de twee aan te 

stellen bestuurders aantoonbare affiniteit met en ervaring in de VV&T; 

 Verantwoordelijkheid en integriteit; 

 Deskundigheid, relevante ervaring en in staat het geheel te overzien  

 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 

bedrijfskundige/financiële opleiding en een meer specifieke zorgachtergrond, bijvoorbeeld 

gezondheidswetenschappen of ervaring vanuit het primaire proces; 

 Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten, en ervaring bij voorkeur in professionele maatschappelijke 

organisaties, als ook aantoonbare managementvaardigheden en ervaring; 

 Communicatieve en sociaalvaardige, toegankelijke persoonlijkheid; 
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 Visionair leiderschap en een proactieve benadering; 

 Ervaring met medezeggenschap; 

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

Oktober worden gesteld; 

 Een brede maatschappelijke binding en een relevant  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; 

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. 

 

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 Oktober om zo beleid te formuleren en 

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

gedachtegoed. Om Oktober 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.  
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Arbeidsvoorwaarden en procedure 

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

dienstverband. Continuïteit in bestuur is uitermate relevant, derhalve is het de intentie een vast 

dienstverband aan te gaan voor een langere periode. Naast de gebruikelijke, jaarlijkse 

evaluatiemomenten, is het passend om in het vijfde jaar een brede evaluatie te voeren over 

continuïteit en voortgang in 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 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.  

 

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 (Analytical Competence Tool). Uitkomsten van beide metingen 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. Voor het 

tijdpad wordt uitgegaan de Raad van Bestuur aan te stellen per uiterlijk 1 juli 2020. 

 

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 via de website van Crown Gillmore uploaden (www.crowngillmore.nl) Uw reactie 

ontvangen wij graag vóór uiterlijk 27 maart 2020.  

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1: Inrichting en planning procedure 

 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

30.03.2020 

31.03.2020 

06.04.2020 

Week  

14/15/16 

CV Presentatie  

 kandidaten (ca. 10-12) (longlist)  

Schema met optionele combinaties en 

inschatting posities 

 Keuzebepaling (ca. 6-8) kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Cie. 1. Remuneratiecommissie 

 Bestuurssecretaris 

 Crown Gillmore 

 

10.04.2020 

15.00 – 17.00 

Week  

 

Ronde 1:  

 Selectiegesprekken (ca. 6-8) potentieel 

geschikte kandidaten (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling (ca. 4-6) 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

Organisatievorm Carrousel 

 

 Kandidaten 

 Cie. 1 Remuneratie  

 Cie. 3. Adviescie. (MT + 2 teammanagers) 

 

 

 Crown Gillmore  

15.04.2020 

Hele dag 

Week   

ACT  Geselecteerde kandidaten verdieping 16.04.2020  

Ronde 2: 

 Verdiepingsgesprek (ca. 4-6) benoembare 

kandidaten 

 

 

Adviesgesprek  

 

 Keuzebepaling 2 potentieel benoembare 

kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Cie. 2 Volledige RvT 

 Crown Gillmore  

 

 

 

 

 Cie. 2 Voltallige RvT 

21.04.2020 

08.00 - 14.00  

Week  

Ronde 3:  

 Kennismaking 2 potentieel benoembare 

kandidaten (lunch) 

 

 

 2 potentieel benoembare kandidaten 

 

Ronde 3/4 

24.04.2020 

Week  

Ronde 4:  

 Kennismaking advies cie’s met 2 potentieel 

benoembare kandidaten als team t.b.v. advies 

aan remuneratiecie.  

Vorm Carrousel 

 

 

 2 potentieel benoembare kandidaten 

 Cie. 3 Adviescie. (MT + 2 teamleiders) 

 evt RvT leden 

 Crown Gillmore  

24.04.2020 

10.30 – 14.30  

 

 


