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Voorwoord 
 

Deze notitie is bedoeld om belangstellenden voor de positie lid Raad van Toezicht bij Accare 

inzicht te geven in de organisatie, de functie en het gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft 

praktische informatie en inzicht in de procedure.  

Op onze website www.terrasearch.nl vindt u wat dit laatste betreft de meest actuele informatie. 

Ook zijn we graag bereid u telefonisch te woord te staan. 

 

Dit document is tot stand gekomen na gesprekken met afvaardigingen van de Adviesraad en de 

Raad van Toezicht van Accare. Daarnaast zijn interne en externe documenten geraadpleegd. 

Aldus is een goed beeld ontstaan van de strategie en ontwikkelingen van Accare. 

 

Meer informatie over Accare kunt u vinden op  www.accare.nl 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

http://www.terrasearch.nl/
http://www.accare.nl/
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Accare  

Accare biedt behandeling aan kinderen, jongeren en gezinnen bij psychische problemen en de 

gevolgen van psychische problemen, zoals schoolverzuim, agressie of opvoedproblemen. Dat doet 

Accare door behandeling, opleiding en onderzoek.  

Accare biedt zorg op eigen locaties en in gezondheidscentra, op scholen en bij gezinnen thuis, in 

sociale wijk- en basisteams en middels e-health. Accare beschikt over 26 ambulante locaties in de 

provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. Daarnaast  zijn er 2 locaties 

waar Accare klinische zorg biedt.  

Naast haar zorgfunctie heeft Accare ook een academische functie. Als universitair centrum heeft 

Accare expliciet de maatschappelijke opdracht om de zorg voor jeugd verder te ontwikkelen. In het 

Child Study Center (CSC) zijn alle opleidings- en researchactiviteiten van Accare ondergebracht. In 

het universitair centrum ontwikkelt Accare nieuwe vormen van zorg en doen ze onderzoek naar de 

effecten van diverse behandelingen. Behalve praktijkgericht onderzoek betreft het ook 

meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, naar de aard, het verloop en de oorzaken van 

kinderpsychiatrische problemen.  

Bij Accare werken ca. 800 professionals (ruim 580 fte). 

Accare heeft met vrijwel alle gemeenten in Noord-Nederland en delen van Overijssel en Flevoland 

contracten. Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen in die gemeenten bij Accare terecht met een 

verwijzing van de huisarts of het sociaal wijk- of jeugdteam. 

Kinderen, jongeren en hun ouders uit ándere gemeenten kunnen ook bij Accare terecht, 

bijvoorbeeld in geval van complexe intensieve zorgvragen, second opinions en specifieke 

hulpvragen over problematieken waarover Accare vanuit haar academische achtergrond extra veel 

kennis in huis heeft. 

Missie en visie 

Ieder kind heeft het recht om mee te doen, thuis, op school en met vrienden. 

Accare helpt daarbij als het nodig is. Met kundige, betrokken en verantwoordelijke medewerkers, 

die weten wat goed werkt bij problemen in opgroeien en opvoeden. 

We ontwikkelen die kennis door wetenschappelijk onderzoek te doen en we dragen die kennis over 

door het verzorgen van opleidingen en trainingen. Voor onze eigen medewerkers, maar ook voor 

collega’s uit andere organisaties en het bredere werkveld. 

We zijn bij uitstek goed in het verbinden van kennis, opleiding en hulp. Met die expertise willen we 

bijdragen aan de verdere ontwikkeling van goede jeugdhulp. 

… want ieder kind heeft ook recht op de best mogelijke hulp als meedoen (even) niet lukt. 
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. 

Voor elke behandeling bij Accare gelden de volgende uitgangspunten: 

• Evidence based practice: er wordt gebruik gemaakt van de best bewezen 

behandelmethoden. 

• Maatwerk: aansluiting bij de specifieke hulpvraag van het kind en/of de ouders. 

• Stepped care: er wordt begonnen met zo licht mogelijke hulp, zwaardere hulp wordt pas 

ingezet als lichte hulp niet werkt. 

• Zo kort mogelijk. 

Het combineren van deze punten vergt grote expertise. Accare heeft die expertise in ruime mate in 

huis. 

Externe ontwikkelingen 

De transitie jeugdzorg heeft de afgelopen jaren veel van de organisatie gevraagd.  Er moet meer gedaan 
worden en er moeten nieuwe dingen gedaan worden met nieuwe partners (de gemeenten) en met minder 
middelen. 
De organisatie heeft zichzelf opnieuw moeten uitvinden want bijna niets was nog vanzelfsprekend. 
 
 In 2015 is de jGGZ, net als de (provinciale) jeugdzorg en (AWBZ gefinancierde) jLVB overgegaan naar 
gemeenten. Dit was zowel voor gemeenten als zorgaanbieders een verandering van ongekende orde. De 
transitie jeugdzorg was/is echter ook een kans om de kwaliteit van de hele jeugdzorg te versterken.  

 

Accare is de transitie jeugdzorg goed doorgekomen. Accare staat er financieel goed voor en is in 
het nieuwe jeugdhulplandschap een zichtbare en gerespecteerde gesprekspartner. Niet alleen voor 
opdrachtgevers, maar ook voor collega-aanbieders. Dat heeft Accare te danken aan de manier 
waarop zij zich heeft opgesteld in de transitie en in de samenwerking: Accare heeft aangepakt, 
meegedacht en expertise en kennis gedeeld. Dat wordt erg gewaardeerd. Wat ook hielp is dat het 
bij Accare al jaren de gewoonte is om voorop te lopen met nieuwe ontwikkelingen. 
 
Het grootste deel van de activiteiten is in 2017 gefinancierd vanuit de Jeugdwet i.c. vanuit 
gemeenten, veelal in regio’s verenigd. Circa 15% van de omzet betreft jongeren en volwassenen 
van 18 jaar en ouder. Deze zorg wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet. 

 

De jeugdhulp en de visie op jeugdhulp zullen ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling zijn. 
De hulp zal bijvoorbeeld minder gericht zijn op het behandelen van aandoeningen maar meer op 
het voorkomen van negatieve maatschappelijke gevolgen daarvan. Nieuwe ideeën over 
gezondheid en de eigen regie en verantwoordelijkheid van burgers geven uitdrukking aan deze 
ontwikkeling. Behandelaars, begeleiders en managers moeten bovendien bruggen slaan met 
andere professionals, en zoeken naar oplossingen waar jeugdigen en hun verzorgers mee uit de 
voeten kunnen. 
 
Instellingen zoals Accare spelen daarop in en denken actief na over hoe ze als sector kunnen 
investeren in de psychische gezondheid van jeugdigen en hun opvoeders. 
 
De komende twee jaar zal Accare haar tijd en energie inzetten op het borgen van de kwaliteit van 
zorg en het op orde brengen van de ondersteuning die daarvoor nodig is binnen het bedrijf.  
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De organisatie 
Accare is een behoorlijk platte organisatie. Er is bewust gekozen voor korte lijnen. Het 
organisatiemodel gaat uit van medewerkers die de verantwoordelijkheid nemen. 
Ultimo 2017 kent Accare twee organisatorische niveaus: Raad van Bestuur en de regio’s. 
 
Er zijn sinds 2015 zeven regioclusters: Groningen/UC, Drenthe West, Friesland, Groningen 
Oost/Drenthe Zuid- Oost, Overijssel-Oost, Overijssel-West en Intensieve zorg. 
In het regiocluster Intensieve zorg zijn de (resterende) klinische functies, inclusief de hier nauw 
op aansluitende intensieve ambulante ondersteuning, ondergebracht. De regio’s kennen een duale 
aansturing. 
De Regiomanagers zijn verantwoordelijk voor hun regio en faciliteren de professionals. De 
professionals zelf hebben een belangrijke stem in het vormgeven van de zorg.  
 
De regio’s opereren met een grote mate van autonomie, om goed te kunnen inspelen op regionale 
verschillen in vraag en samenstelling van het werkveld. Ze worden daarin ondersteund door de 
Centrale Diensten van Accare bestaande uit de dienst bedrijfsondersteuning (Control, 
administraties, ICT, facilitair en vastgoed), HRM-advies, Kwaliteit & Advies, Communicatie. 
Naast behandeling heeft Accare een afdeling research en een afdeling opleidingen. Sinds kort 
vormen deze gezamenlijk het Child Study Centre.  
De bestuurders zijn, onder toezicht van de Raad van Toezicht,  samen eindverantwoordelijk voor 
wat Accare bereikt en geven leiding aan de Regiomanagers en de Centrale Diensten.  
 
Adviesraad 
De medezeggenschap van cliënten is bij Accare sinds 2005 gereorganiseerd via een Adviesraad 
bestaande uit vertegenwoordigers van patiënten/cliëntenverenigingen.  
Het Reglement van de Adviesraad heeft een wettelijke basis in de Wet op de medezeggenschap 
cliënten zorginstellingen. In het Reglement van de Adviesraad is het doel omschreven als :"Het 
doel van de adviesraad is om binnen het kader van de doelstellingen van de instelling de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten en van hun ouders te behartigen."  
Dit doet de adviesraad o.a. door  ‘kenbaar te maken hoe, op algemene en niet persoonsgebonden 
wijze, de behandeling en begeleiding zoals die door Accare wordt verstrekt, wordt ervaren’ en ‘door 
elkaar met enige regelmaat te informeren over actuele ontwikkelingen op het gebied van zorg- 
behandel- en begeleidingsaanbod.’  
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Hieronder het organogram van Accare: 
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De Raad van Toezicht 

 

De raad van Toezicht waakt over het integrale belang van Accare als organisatie en de rol van 
Accare in de samenleving.  De Raad van Toezicht van Accare neemt hierbij de Zorgbrede 
Governance Code in acht.  
 
De raad van Toezicht bestaat uit 5 leden en kent drie interne commissies: een auditcommissie, een 
remuneratiecommissie en commissie kwaliteit en veiligheid. De commissies worden door de raad 
uit hun midden in- en samengesteld. De Raad van Toezicht wordt ondersteund door de secretaris 
van de Raad van Bestuur. 
 
De raad van Toezicht vergadert 6 maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is 
voor het goed functioneren in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vindt periodiek 
overleg plaats met de Ondernemingsraad en Adviesraad.  
Onderwerpen op de agenda zijn o.a.: de strategische koers, kwaliteit van zorg, onderzoek en 
ontwikkeling, personeelsbeleid, bedrijfsvoering en algemene performance deels op basis van 
actuele externe en interne ontwikkelingen. 
 
In verband met het bereiken van de maximale termijn van één van de toezichthouders, is een 
vacature ontstaan binnen de Raad van Toezicht. Het betreft een vacature op voordracht van de 
Adviesraad.  
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Lid Raad van Toezicht 

 

De kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de cliënten van Accare en hun ouders, bij voorkeur – 

maar niet noodzakelijk – opgedaan als ervaringsdeskundige. Vanuit deze inhoudelijke 

betrokkenheid heeft hij/zij feeling met het perspectief van de cliënt en de ouders, waardoor een 

duidelijke visie aanwezig is op goede zorg en behandeling binnen het professionele werkveld van 

Accare. De kandidaat volgt de inhoudelijke ontwikkelingen rond de zorg die Accare biedt, met 

name op de maatschappelijke aspecten ervan. Accare wil cliënten en hun ouders toerusten op een 

zo volwaardige mogelijke deelname aan de samenleving. Kijkend naar de ambitie van de 

organisatie en de specifieke rol van dit lid verwacht men van de kandidaat uiteraard een goed 

inlevingsvermogen en het kunnen denken vanuit cliëntperspectief. 

 

De kandidaat staat midden in het maatschappelijk leven en heeft daardoor een relevant netwerk. 

Hij/zij wordt mede hierdoor – na een korte inwerkperiode – als een inspirerende en deskundige 

toezichthouder ervaren, die zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening geeft. De kandidaat 

bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en verbindend vermogen, is persoonlijk evenwichtig en 

blijft dat ook onder druk.  

 

Minstens eenmaal per jaar woont de toezichthouder de vergadering van de Adviesraad bij, maar is 

ook op andere momenten beschikbaar om input op te halen en de contacten met de Adviesraad te 

onderhouden. 

 

De kandidaat zal participeren in minstens één van de volgende commissies: 1. auditcommissie, 2. 

remuneratiecommissie, 3. commissie kwaliteit en veiligheid. De commissie-indeling belet niet dat 

de individuele toezichthouders over alle beleidsterreinen meespreken. 

 

De benoembare kandidaat heeft wekelijks gemiddeld 4 uur beschikbaar en heeft de kennis en 

energie om vanuit de toezichthoudende rol mede vorm te geven aan de doelstellingen en ambities 

van Accare. Aandacht voor verdere deskundigheidsbevordering, zowel individueel als in het 

teamverband van de Raad van Toezicht en/of in NVTZ –verband, is daarbij inspirerend en 

gewenst. 
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Praktische informatie en de procedure 

De functie van Lid Raad van toezicht bij Accare is te combineren met maximaal vier andere 

functies als voorzitter dan wel lid van de Raad van Toezicht dan wel Raad van Commissarissen bij 

een grote rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:397 Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat 

het voorzitterschap van een toezichthoudend orgaan dubbel telt. 

 

Accare biedt een vergoeding die wordt afgeleid van de regeling bezoldigingsmaxima 

topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De vergoeding voor een Lid Raad van Toezicht 

bedraagt ca. € 6.300,00 per jaar. 

 

Terra Management Search legt aan de opdrachtgever een long list van kandidaten voor. De 

opdrachtgever beslist met welke kandidaten zij gaat kennis maken. De selectie- en 

benoemingsprocedure wordt vervolgens door Terra Management Search begeleid. Referenties 

worden alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat.  

 

Solliciteren 

Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 

11 december 2017 een motivatiebrief en curriculum vitae met daarin per (toezichthoudende) 

functie een korte beschrijving van de resultaten van uw bijdrage aan de doelstellingen van eerdere 

werkkringen.  

 

U kunt uw sollicitatie uploaden middels een link bij de vacature op onze site. 

Wilt u ons bij sollicitatie laten weten waar u deze vacature voor het eerst zag? 

 

Wanneer uw profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij u uit voor een 

kennismakingsgesprek met onze consultant Bert Hokken. Deze gesprekken zijn gepland in de 

weken 50, 51, 52 en 1 en vinden plaats op het kantoor van Terra Management Search 

Op 8 januari zal Terra haar voorstel doen aan de opdrachtgever.  

 

De eerste gespreksronde met de Raad van Toezicht van Accare is gepland op 15 januari 2018 en 

de tweede gespreksronde is gepland op 24 januari 2018. Gesprekspartners zijn de voorzitter en 

een lid van de Adviesraad, de voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van 

Bestuur. Deze commissie brengt verslag uit aan de Adviesraad, waarna de Adviesraad een 

bindende voordracht uitbrengt aan de Raad van Toezicht. Hiervan kan en zal niet afgeweken 

worden.  

 

Wilt u ons laten weten wanneer u niet beschikbaar bent tijdens de hierboven genoemde periode en 

hoe u bij afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent? 

 

Voor resterende vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant 

Terra Management Search | 085- 070 25 97 | terra@terrasearch.nl 

mailto:terra@terrasearch.nl

