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Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit dit 
document zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden vrijgegeven aan derden. Deze persoonsgegevens dienen vernietigd te worden zodra Maes 
& Lunau of de kandidaat daar om verzoekt, of in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de opdracht. 
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De organisatie 
 

Hartekamp Groep 

Een zo goed mogelijk leven voor mensen met een verstandelijke- of meervoudige beperking, 

daar gaat de Hartekamp Groep voor. Elke dag. Want medewerkers van de Hartekamp Groep 

houden van het leven en houden van mensen. Prachtig werk, waar medewerkers veel 

voldoening uit halen. Omdat de Hartekamp Groep gelooft in zelforganisatie voor, zowel cliënt 

als medewerker, is de mind-set altijd gericht op de kracht van mensen en dus versterkend 

begeleiden. 

 

De Hartekamp Groep heeft meer dan 50 locaties en biedt diverse woonvormen, vormen van 

dagbesteding en beschermd wonen in Kennemerland, Duin- en Bollenstreek, Amstelland en 

Meerlanden. Met ruim 1.400 medewerkers (950 FTE) en 700 vrijwilligers zet de Hartekamp 

Groep zich iedere dag in voor bijna 1.700 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met 

een beperking. Een goede relatie met haar cliënten en de mensen om hen heen staat hierbij 

voorop. De Hartekamp Groep is een kleinschalig werkende organisatie met als doel om 

kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking te ondersteunen om het 

leven te kunnen leiden dat zij voor ogen hebben. Dat doet de Hartekamp Groep door goed te 

luisteren en hun werkelijke vraag te herkennen.  
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Externe ontwikkelingen 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de maatschappij en in de zorg voor mensen met 

een beperking. Zelfredzaamheid en participatie zijn meer dan voorheen het uitgangspunt voor 

het organiseren van zorg. De zorg wordt bekostigd vanuit de Wet Langdurige zorg, de Wet 

Maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. Daardoor 

ontstaat er meer samenwerking tussen partijen in de regio. Cliënten en hun netwerk zoeken 

een weg naar passende zorg, waarbij de zorgvragen door de veranderingen uitdagender zijn 

dan voorheen. Naast bovenstaande ontwikkelingen is het voor zorgaanbieders een steeds 

grotere uitdaging nieuwe medewerkers aan te trekken en bestaande medewerkers te 

behouden.  

 

Situatieschets Hartekamp Groep 

Door een nieuwe visie op zorg en ondersteuning en door externe ontwikkelingen heeft de 

Hartekamp Groep in 2015 een reorganisatie meegemaakt. Sindsdien is er veel gebeurd. De 

Hartekamp Groep is gestart met het versterkend begeleiden, werkt met zelforganiserende 

teams, heeft prachtige nieuwbouw locaties en is financieel gezond. De komende jaren zijn 

geen grote stelselwijzigingen of opgelegde bezuinigingen te verwachten. Dit geeft rust en 

ruimte voor ontwikkeling en investeringen. De zorgvraag van cliënten zal de komende jaren 

toenemen. De zorgvragen worden complexer en de cliënten worden ouder. De verwachting is 

dat in de regio de Hartekamp Groep het aanbod voor cliënten verder kan uitbouwen als zij in 

staat is goed aan te sluiten op de individuele vragen van cliënten. De Hartekamp Groep is 

content met de gekozen strategie. Het plan is die  de komende jaren door te ontwikkelen en 

keuzes te maken die passen bij de ingeslagen weg als specialistische aanbieder voor mensen 

met een verstandelijke beperking. De Hartekamp Groep ontwikkelt zich verder op het gebied 

van versterkend begeleiden, zelforganisatie van teams én investeert in kwaliteit en plezier 

van medewerkers. De Hartekamp Groep draagt haar visie zichtbaar uit, waardoor cliënten, 

potentiële medewerkers en samenwerkingspartijen de Hartekamp Groep beter leren kennen 

of weten te vinden. In een tijd dat personeel schaars is zijn inspanningen nodig op het gebied 

van de ontwikkeling van competenties  van medewerkers bij complexe zorgvragen. Daarnaast 

zijn er forse investeringen nodig op het terrein van vastgoed en de modernisering van de ICT-

functie.  

 

Organisatiestructuur 

De Hartekamp Groep heeft de afgelopen jaren een stabiel tweehoofdig bestuur gekend met 

Jan Bauer en Marian Stet. In 2015 is tijdens de reorganisatie een managementlaag 

verdwenen en is het aantal managers fors teruggebracht. Het huidige managementteam 

bestaat uit 10 zorgmanagers, waarvan één manager behandeling, en drie managers in de 

ondersteunende afdelingen: Services, Human Resources Development en Financiën, Controle 

en ICT. Het MT maakt net als alle teams een ontwikkeling door naar zelforganisatie. Met de 

Raad van Bestuur worden resultaatafspraken gemaakt. Organisatie brede thema’s zijn bij 

managers belegd. De managers geven leiding aan de zelforganiserende teams.  

Vanwege de pensionering per 1 mei 2019 van Jan Bauer, gaat in de Raad van Bestuur een 

vacature ontstaan. Maes & Lunau is door de Raad van Toezicht ingeschakeld om de vacature 

die in de Raad van Bestuur gaat ontstaan te begeleiden.   
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Positie 
 

Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor de strategie, de sturingsfilosofie, 

het beleid en de uitvoering daarvan in de hele organisatie. De uitvoering vindt plaats in de 

resultaatverantwoordelijke eenheden in de zorg en in de ondersteunende 

resultaatverantwoordelijke eenheden.  

De Raad van Bestuur schept de noodzakelijke voorwaarden en is bestuurlijk verantwoordelijk. 

De  leden van  de Raad van  Bestuur  hebben  beiden zowel zorg inhoud  als bedrijfsvoering in 

hun portefeuilles. De verdeling van portefeuilles wordt in overleg vastgesteld.  

 

De twee bestuurders leggen in een collegiale setting verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht die uit vijf personen bestaat. Naast de directe medezeggenschap van cliënten in de 

cliëntenraden en de medezeggenschap vanuit de Ondernemingsraad heeft de Hartekamp 

Groep een Centrale Vertegenwoordigersraad.  

 

Beide bestuurders hebben naast hun verantwoordelijkheid voor de organisatie een sterke 

externe focus, zowel regionaal als landelijk. Zij vertegenwoordigen de Hartekamp Groep en 

initiëren en onderhouden relevante externe contacten met andere zorgaanbieders, het 

zorgkantoor, overheden, maatschappelijke organisaties, relevante bedrijven en de media.  
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Kandidaat profiel 
 

Algemene kennis en ervaring 

• Vanuit succesvolle ervaring in een ex- en intern  complex bestuurlijk krachtenveld is de 

functie van bestuurder bij de Hartekamp Groep een logische en uitdagende carrière stap 

• U heeft kennis, ervaring, affiniteit met zowel de zorginhoudelijke - als de 

bedrijfsvoeringskant  en weet beide aspecten te verbinden. 

• U onderschrijft het concept van zelforganiserende teams en bent in staat dit voor te 

leven en verder uit te bouwen 

• Vanuit uw visie bent u initiator om de Hartekamp Groep verder te ontwikkelen tot 

innovatieve organisatie. 

 

Persoonlijkheidsprofiel 

U bent een natuurlijk bindende factor, toegankelijk en transparant in het handelen en geeft 

vanuit vertrouwen leiding aan de verdere ontwikkeling van de organisatie, waarbij 

zelforganisatie en versterkend begeleiden leidend zijn. Eerlijkheid, respect en integriteit zijn 

kernwaarden van uw leiderschap. U bent cultuurdrager van de kernwaarden verbinding, 

vertrouwen en leren van de Hartekamp Groep. U zorgt voor samenwerking tussen de 
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verschillende delen van Hartekamp Groep en doet dat op basis van afgesproken, duidelijke 

kaders. Stimuleert onderlinge samenwerking en innovatie en geeft daar leiding aan. Lef 

tonen, optimisme uitstralen, luchtigheid brengen en afstand durven te nemen karakteriseren 

uw persoonlijkheid. Fouten maken mag. U stimuleert binnen Hartekamp Groep zakelijkheid en 

ondernemerschap, bent koersvast en vasthoudend en werkt toe naar doorontwikkeling van de 

organisatie met zorgteams die hun verantwoordelijkheid nemen voor de cliënt. U bent een 

toegankelijke bestuurder waar MT, medewerkers en cliënten trots op mogen zijn en u draagt 

in gedrag en woord de visie en identiteit van de Hartekamp Groep uit.. 

 

U weet ontwikkelingen in de externe omgeving te verbinden met de strategie en 

geformuleerde ambities van de Hartekamp Groep, medewerkers en cliënten. U heeft een 

heldere visie op de huidige ontwikkelingen in de zorg en positionering van de Hartekamp 

Groep. U geeft verder vorm aan de strategische visie die is ingezet, slaat de brug van 

strategie naar het primaire proces, maakt heldere keuzes en weet de Hartekamp Groep een 

fase verder te brengen in haar ontwikkeling. U zorgt voor een onderscheidend karakter van de 

Hartekamp Groep zowel op regionaal als landelijk niveau.  

 

U bent samen met de collega bestuurder het boegbeeld van de organisatie en onderhoudt in 

afstemming met de collega effectief contact met de voor de Hartekamp Groep belangrijke 

externe stakeholders. U bent een netwerker op strategisch niveau, vervult met verve de 

ambassadeursrol en enthousiasmeert strategische partners voor de visie en ambities die de 

Hartekamp Groep heeft. 

 

U heeft een open en constructieve relatie met de OR, Cliëntenraad en CVR. U heeft hart voor 

de cliënten en toont oprechte interesse in wat er bij cliënten en hun familie speelt. Toont een 

grote nabijheid.  

 

U draagt zorg voor een transparante communicatie en wisselwerking met de Raad van 

Toezicht en ziet erop toe dat deze tijdig en volledig geïnformeerd wordt. 
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Competenties 

Visie 
U kunt afstand nemen van de dagelijkse praktijk en kunt zich concentreren op de hoofdlijnen 

en het langetermijnbeleid. U ziet kansen en mogelijkheden en de weg die hiertoe kan leiden. 

U heeft een duidelijk lange termijndoel en een scenario om hiertoe te komen. U heeft het 

vermogen de visie uit te dragen op een aansprekende wijze, zowel extern als intern, naar alle 

lagen van de organisatie. 

 

Groepsgericht leiderschap 
Richting en sturing geven aan de Hartekamp Groep en interne en externe 

samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken. 

U bent een teamplayer en een verbindende leidinggevende, organiseert besluitvorming 

zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan/moet leveren en er een goed draagvlak ontstaat. U 

investeert in de ontwikkeling van het managementteam en weet mensen verder te brengen in 

hun professionele ontwikkeling. U bent in staat om met uw collega en de leden van het 

managementteam de gewenste cultuurverandering naar zelforganisatie door te ontwikkelen. 

 

Omgevingsbewustzijn 
U laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of 

andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of 

organisatie. Treedt zodanig naar buiten dat hiermee het voor de Hartekamp Groep gewenste 

imago tot stand wordt gebracht. Ontwikkelt en onderhoudt samen het netwerk met de voor 

de organisatie belangrijke partners.  

 

Ondernemerschap 
U signaleert en benut kansen die zich voordoen om maatschappelijke en bedrijfseconomische 

doelstellingen te bereiken. U durft verantwoorde risico’s aan te gaan en stimuleert het 

commerciële denken van de organisatie. U onderneemt ongevraagd extra acties buiten 

hetgeen oorspronkelijk gevraagd was. U ontwikkelt een inspirerend en vernieuwend 

toekomstbeeld en kijkt op een echt nieuwe wijze naar zaken. 

 

Besluitvaardigheid 
U bepaalt, in goede samenwerking met in- en externe belanghebbenden, op effectieve wijze 

doelen en prioriteiten. U geeft aan welke acties nodig zijn, welke middelen en hoeveel tijd 

nodig is om het gestelde doel te bereiken. U werkt gestructureerd naar het doel toe.  

 

Remuneratie 

De Hartekamp Groep is volgens de WNT2 ingedeeld in klasse 4. Hierdoor mag het 

jaarinkomen van de bestuurder maximaal € 172.000,- bedragen, inclusief pensioenbijdrage 

werkgever en onkostenvergoeding.   
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Procedure 
 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Hartekamp Groep tijdens de selectieprocedure 

voor de Bestuurder. 

 

• De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal 

plaatsvinden 

• CV-presentatie  

• Eerste gespreksronde met de selectiecommissie bestaande uit de Voorzitter en Vice-

voorzitter van de Raad van Toezicht en de collega Bestuurder 

• Een vervolggesprek met de volledige Raad van Toezicht en een vervolggesprek met een 

delegatie van het managementteam 

• Een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure 

• Nagaan referenties 

• Voorgenomen besluit door de Raad van Toezicht 

• Adviesgesprekken met Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Centrale 

Vertegenwoordigersraad 

• Arbeidsvoorwaardengesprek 

• Benoeming 

 

Contactgegevens 

Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met Maes & Lunau, 

Lineke Kutsch Lojenga-Eyssen T. 020-535 62 59.   

Bij interesse stuurt u uw CV via www.maeslunau.com/nl/hartekamp  

 

 

 

  

http://www.maeslunau.com/nl/hartekamp
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Maes & Lunau: Beyond the obvious 
Wij gaan in alles altijd net even verder; ‘beyond the obvious’. Want elke organisatie 

heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een 

heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren. 

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de 

cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens 

gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten 

beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot 

lang nadat de ideale kandidaat is begonnen. 

 

Insights in search 

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij 

geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en 

cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat 

een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek. 

 

Uw succes is onze motivatie 

Wij doen dit al 40 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen 

voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele 

gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo 

werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en 

de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het 

gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten. 

  


