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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 
 

Vivium Zorggroep 

Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. 

De dienstverlening van Vivium concentreert zich op de klantgroepen:  

• Zorgeloos wonen/Zorg aan Huis: prettig wonen, midden in het leven, met alle zorg 

dichtbij. Daarnaast geldt voor somatisch verpleeghuis Torenhof: een zo volwaardig 

mogelijk leven bij ernstige somatische problemen.  

• Psychogeriatrie: een nieuw thuis voor mensen met dementie 

• Geriatrische Revalidatiezorg: revalideren is samenwerken aan de toekomst. 

Daarnaast vindt hier onder ander behandel intensieve zorg zoals bij Parkinson plaats. 

• Advies- en Behandel Centrum: multidisciplinaire zorg door een specialist 

ouderengeneeskunde naast de huisarts gericht op kwaliteit van leven/welzijn voor 

kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag. 

 

Bij de organisatie werken ongeveer 2.900 medewerkers. In 2021 werden bedrijfsopbrengsten 

van € 165 miljoen en een positief bedrijfsresultaat van € 8 miljoen gerealiseerd. De 

organisatie is financieel solide en Vivium wordt ervaren als een kwalitatief hoogstaande 

organisatie met de durf om nieuwe paden te betreden. Vivium speelt een belangrijke rol in de 

regio om de samenwerking op een hoger niveau te brengen en kijkt over de eigen grenzen 

heen.  

 

Hoewel de uitgangspositie van Vivium goed is, zijn de externe uitdagingen waar Vivium en de 

ouderenzorg voor staat groot. De komende jaren zal als gevolg van vergrijzing de zorgvraag 

sterk toenemen, maar ook steeds complexer worden, en blijft de beschikbaarheid van zorg 

gelijk. De onderliggende trend in de zorgverlening is een beweging van zorg die nu nog 

intramuraal in een instelling wordt verleend naar zorg die in de wijk/thuis wordt verleend. 
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Deze trend heeft invloed op (de zorgverlening aan cliënten van) alle klantgroepen van Vivium. 

In de strategie 2023-2026 is uitgewerkt hoe Vivium met de grote uitdagingen omgaat.  

 

In de Gooi en Vechtstreek zijn afspraken gemaakt om steeds meer medisch specialistische 

zorg buiten de muren van de fysieke ziekenhuislocatie te verrichten. Vivium en de andere 

VVT-aanbieders in de regio hebben zich verenigd in het programma de Juiste Zorg op de 

Juiste Plek voor de OuderenZorg (JZJP-OZ).  

 

De maatschappelijke opgave om de groeiende zorgvraag in een krappe arbeidsmarkt op te 

vangen vraagt veel van de zorgorganisatie. Vivium staat ook voor de uitdaging om anders en 

slimmer te werken. Dat is omgezet in uitgangspunten: zo zelf mogelijk, zo lang thuis als 

mogelijk, zo digitaal mogelijk en zo informeel mogelijk. Dit met zo min mogelijk 

administratieve lasten. Wat dat betekent is uitgewerkt vanuit het perspectief vanuit de 

veranderende vraag waar de klantgroepen mee te maken hebben en in drie Viviumbrede 

programmalijnen, bekwaam is bevoegd, administratieve lasten verminderen en 

technologische innovatie.  

 

De maatschappelijke opgave voor Zorgeloos Wonen is om de propositie bestendig te maken 

voor de toekomst. De propositie bestaat uit wonen, woondiensten zoals 

eten/drinken/schoonmaak en zorg. Er zal geïnvesteerd moeten worden in het kwalitatief op 

peil houden van de betreffende locaties. Voor Zorg aan Huis is de maatschappelijke opgave 

om de zelfredzaamheid van cliënten te bevorderen. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 

opleiding en training om in de wijk te kunnen werken op basis van deze opgave. Landelijk 

gezien behoort Vivium tot de koplopers in het verhogen van de zelfredzaamheid van cliënten 

en doelmatig werken. 

 

Binnen de klantgroep wonen voor mensen met dementie zien we nu al dat bewoners langer 

thuis blijven. Bij opname is steeds vaker sprake van een complexe zorgvraag. Voor de meest 

kwetsbare mensen met dementie willen we, in samenwerking met mantelzorg en 

vrijwilligers, een fijne woonplek blijven bieden.  

 

De GRZ heeft de ambitie om twee keer zo veel cliënten te helpen zonder het aantal bedden of 

medewerkers te verdubbelen en zonder toename van werkdruk. GRZ doet continu 

wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar onze eigen zorg (onder meer met VUmc). Zo 

bereiden we ons voor op de zorgvraag van morgen. 

 

Naast de veranderende cliëntvraag heeft Vivium net als andere zorgaanbieders te maken met 

de gevolgen van een grote krapte op de arbeidsmarkt en zal de komende periode grootschalig 

geïnvesteerd worden in vastgoed en technologische vernieuwing.  
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Positie 
 

Governance 
De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en het beleid van Vivium. De raad 

van toezicht bestaat uit vijf leden. De centrale cliëntenraad heeft daarvan één lid 

voorgedragen. Godfried Verkerk is sinds 2011 voorzitter van de raad van bestuur en de enige 

statutair bestuurder van Vivium Zorggroep. Hij is voorzitter van het ConcernOverleg (het COv) 

dat bestaat uit drie directeuren die elk verantwoordelijk zijn voor een klantgroep, de directeur 

Bedrijfsvoering en Ondersteuning, de directeur Financiën en ICT, de concernadviseur 

Kwaliteit, de medisch adviseur/manager Behandelzaken en de concernadviseur P&O die 

tevens de rol van secretaris heeft. Per 1 juli zal de huidige bestuurder de organisatie verlaten 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

 

Besturingsmodel 

Vivium hanteert de uitgangspunten van Rijnlands organiseren voor de besturing van de 

organisatie. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie 

zijn belegd en nadruk wordt gelegd op samenwerking van organisatieonderdelen. In de 

structuur en besluitvorming wordt veel overgelaten aan het initiatief en inzicht van 

medewerkers. Dit zie je terug in de organisatie. Vivium werkt continu aan een 

organisatievorm die medewerkers ondersteunt om in hoge mate zelfstandig beslissingen te 

nemen, waarbij werkprocessen de ruimte bieden voor eigen keuzes en de besluitvorming op 

samenspraak is ingericht. Daarbij passen de kernwaarden Vertrouwen, verbinden en 

vakmanschap.  
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Sinds 2012 is het COv het besluitvormend gremium waarbij het uitgangspunt is dat er 

volledig draagvlak is bij alle leden voor belangrijke beslissingen en de leden zich committeren 

aan een gezamenlijk genomen besluit.  

 

Voorzitter raad van bestuur 

De voorzitter van de raad van bestuur (RvB) draagt de statutaire eindverantwoordelijkheid 

voor Vivium en de maatschappelijke en financiële resultaten. Is voorzitter van het COv, geeft 

direct leiding aan de leden en draagt daarbij zorg voor adequate besluitvorming in het COv 

volgens het gekozen besturingsmodel. De voorzitter RvB heeft een voortrekkersrol in het 

ontwikkelen en implementeren van de strategie, zorgt voor een in de organisatie gedragen 

koers. Maakt gebruik van de kracht die er in de organisatie bestaat. Geeft van nature 

vertrouwen, zet anderen in positie en stimuleert de samenwerking tussen de verschillende 

delen van Vivium en met externe partijen. De voorzitter RvB is het eerste aanspreekpunt voor 

de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Vindt participatie en medezeggenschap in 

de organisatie vanzelfsprekend en hecht aan een open en constructieve relatie met de 

medezeggenschapsorganen. De voorzitter RvB heeft een belangrijke externe oriëntatie, is het 

boegbeeld van de organisatie. Onderhoudt effectief contact met voor Vivium belangrijke 

externe organisaties waaronder andere zorgaanbieders, gemeenten, het zorgkantoor en de 

zorgverzekeraars en andere partners. Vervult met verve de ambassadeursrol en 

enthousiasmeert externe partijen voor Vivium. De voorzitter RvB vervult net als de andere 

leden van het COv directiediensten en zal mede om die reden op een bereisbare afstand van 

het verzorgingsgebied van Vivium moeten wonen.  
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                                                                                                                                                                                                                                    Art impressie nieuwbouw Naarderheem  
 

Kandidaat profiel 
 

Algemene kennis en ervaring 

Voor de vacature voorzitter RvB wordt een kandidaat gezocht met: 

• Leidinggevende ervaring als bestuurder van een complexe organisatie met professionals.  

• Affiniteit met de ouderenzorg en in staat om het stakeholderveld waar Vivium mee te 

maken heeft snel te doorgronden. 

• Succesvolle ervaring met netwerken in een externe omgeving met een diversiteit aan 

organisaties. 

 

U bent als bestuurder zowel verbindend als doortastend. Heeft groot vertrouwen in de 

mogelijkheden van de individuele ontwikkeling van mensen. Past in de bedrijfscultuur en 

gelooft in het Rijnlandse model. U faciliteert een open dialoog in het COv, zorgt ervoor dat het 

scherpe gesprek gevoerd kan worden in een sfeer van vertrouwen. U luistert naar anderen. 

Deelt dilemma’s met collega’s. U toont relativeringsvermogen, heeft humor en stelt zich 

kwetsbaar op. Fouten maken mag. Stuurt op waarden en visie.  

 

U bent toegankelijk en heeft interesse in wat er bij cliënten en medewerkers speelt. Bent 

zichtbaar in de organisatie, heeft oog voor alle onderdelen van Vivium. U beschikt over een 

ontspannen persoonlijkheid en creëert ruimte voor plezier in de organisatie. U bent ambitieus 

en legt de professionele lat hoog voor uzelf en voor anderen. Heeft oog voor het zakelijke 

aspect. Bent koersvast in het realiseren van een duurzame transitie in de grote organisatie 

die Vivium is. Kunt daadkrachtig optreden en doorpakken wanneer het nodig is.  
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U bent strategisch goed onderlegd. Creëert draagvlak voor de strategie die Vivium heeft 

zowel binnen de organisatie als bij externe stakeholders. Borduurt voort op de koers die is 

ingezet. Beschikt over het vermogen om de ingezette koers te concretiseren en te 

implementeren in een complexe regionale context in nauwe samenwerking met andere 

partijen. U heeft een antenne een groot aanpassingsvermogen om in te spelen op het immer 

veranderende speelveld. Brengt de buitenwereld binnen bij Vivium. Bent ondernemend 

ingesteld. Ziet kansen voor Vivium en acteert daarop. Durft risico’s te nemen, stimuleert 

innovatie en ondernemerschap binnen Vivium. Weet Vivium goed te positioneren in de 

externe omgeving en focus aan te brengen. U bent een netwerker die met souplesse op 

bestuurlijk niveau kan acteren en snel het vertrouwen weet te wekken.  

 

Tot slot laat u, net als alle medewerkers binnen Vivium, zien dat u met lef en liefde uw werk 

doet.  
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Procedure 
 

 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Vivium Zorggroep tijdens de selectieprocedure 

voor de voorzitter raad van bestuur. 

 

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

plaatsvinden 

o CV-presentatie  

o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie 

o Vervolggesprek  

o Nagaan referenties 

o Arbeidsvoorwaardengesprek 

 

 

Contactgegevens 

Deze search wordt uitgevoerd door Teunis de Haas, consultant bij Maes & Lunau.  

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met: 

Caro Negenborn, research consultant  

E. caro.negenborn@maeslunau.com  

T. 020-55356289 

 

 

  

mailto:caro.negenborn@maeslunau.com
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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 44 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. 

  


