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Voorwoord 
 

Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature Lid Raad van 

Bestuur bij Stichting woon- en zorgcentrum de Westerkim (hierna te noemen de Westerkim), 

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

praktische informatie en inzicht in de procedure.  

 

Een analyse van de situatie is de eerste fase geweest in de aanpak van de werving en selectie van 

een Lid Raad van Bestuur. Het profiel is afgeleid van de doelstellingen van de organisatie voor de 

komende jaren. 

 

Meer informatie over de Westerkim kunt u vinden op https://www.westerkim.nl 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

https://www.westerkim.nl/
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Stichting woon- en zorgcentrum de Westerkim 

 

Stichting woon-en zorgcentrum de Westerkim is een kleinschalige zorginstelling met als doel het 

verlenen van huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, behandeling, verpleging, 

verzorging, zo nodig huisvesting en overige dienstverlening in de meest brede zin van het woord 

aan ouderen, (chronisch) zieken en (oudere) gehandicapten in de regio Hoogeveen. 

De Westerkim werkt vanuit een christelijke levensbeschouwelijke visie.  

De kernbelofte van Westerkim is: “Welkom thuis!” De Westerkim richt zich op het creëren van een 

leefomgeving die aansluit op wat bewoners gewend waren en waarbij ze zich thuis voelen. 

Er maken circa 228 cliënten gebruik van de dienstverlening van De Westerkim. Er zijn momenteel 

251 medewerkers (153fte) in dienst bij de Westerkim en er zijn 14 stagiaires en 188 vrijwilligers. 

In mei 2017 heeft de Westerkim haar 50 jarig bestaan gevierd. 

 

Woon- en zorgcentrum de Westerkim is de enige locatie van de Stichting. Sinds het ontstaan in 

1967 is zij zelfstandig gebleven en nog steeds is het beleid om zolang mogelijk de eigen regie te 

behouden en samenwerking te zoeken daar waar dit een meerwaarde heeft.  

 

De Westerkim is een typisch Hoogeveens woon- en zorgcentrum, met historische banden met de 

Hoogeveense samenleving. De Westerkim is voortgekomen uit de plaatselijke Hervormde Kerk, 

waarmee een groot deel van de lokale bevolking verbonden was en nog steeds is.  

Inmiddels is de Westerkim niet meer uitsluitend een ‘hervormd huis’, maar is de identiteit veel 

breder en als christelijk gedefinieerd.  

De grondslag van de stichting voor haar arbeid is de Bijbel als Gods Woord, waaraan zij de 

opdracht ontleent dat haar werk geschiedt in de geest van naastenliefde en barmhartigheid. Op 

basis van deze grondslag is een belofte “Welkom thuis!” geformuleerd en uitgewerkt in een 

identiteitsbewijs. 

Iedereen die zich bij de Westerkim thuis voelt, ongeacht vanuit welke levensbeschouwing, is 

welkom en maakt deel uit van de Westerkim-gemeenschap. 

Leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur worden bij hun benoeming en alle 

medewerkers bij hun aanstelling - naast instemming en onderschrijven van de grondslag en de 

doelstelling - ook aantoonbare affiniteit met en onderschrijving van de (christelijke) identiteit van de 

Westerkim gevraagd, zoals verwoord in het identiteitsbewijs. 

 

Identiteit, missie en visie 

De hoofdlijnen van de  identiteit van de Westerkim zijn hierna verwoord.  

 

Ideologie  

Wij geloven dat ieder mens behoefte heeft aan warmte, liefde en veiligheid. Het gezin is daarin 

cruciaal. Wij vormen voor de bewoners een thuis. Omdat wij de bewoners zien en behandelen als 

ware het onze familie. Geen afstand, maar dichtbij met een hechte band. De Westerkim als gezin.  
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Visie  

Hoe kijken we naar de wereld? De welvaart is toegenomen, maar gelijktijdig lijkt het economische 

nut van mensen belangrijker te zijn geworden dan hun betekenis. Wij benaderen ‘zorg’ echter als 

middel om bewoners (en zorgvragers die zelfstandig wonen) blijvend een goed leven te kunnen 

geven. En we focussen altijd op datgene wat mensen nog wel kunnen en op de waarde die ze als 

mens hebben.  

 
Missie en Belofte  

Wat willen we betekenen? Welkom Thuis! Een gezin met warmte en veiligheid. Wanneer mensen 

in aanraking komen met de Westerkim zullen ze juist perspectief ervaren. Een perspectief dat zicht 

geeft op een bijzondere ontmoeting. Met wie? Met een bijzonder gezin. En met de Vader van het 

gezin. Bij de Westerkim ben je (opnieuw) thuis. 

 

De kernwaarden van waaruit in de Westerkim wordt gewerkt zijn: liefde, respect, verzoening en 

vergeving en solidariteit.  

 

Hieruit afgeleid heeft de Westerkim de volgende visie op zorg- en dienstverlening: 
 

Cliënt en medewerker centraal  

Ieder mens is uniek en geeft zoveel als hem mogelijk is richting aan zijn leven. Dat geldt ook voor 

dat deel van het leven waarvoor begeleiding wordt gevraagd. Ondersteuning en zorg wordt 

geboden voor zover de bewoner dit wenst en in redelijkheid nodig heeft. Dit alles binnen de 

grenzen van wat de Westerkim kan bieden. De bewoner en de zorgverlener nemen in het 

zorgproces op deze manier beiden een centrale plaats in.  

 

Vraaggerichte zorg op maat  

De belevings- en vraaggerichte zorg wordt op maat geboden. Zo behoudt de bewoner een zo 

normaal mogelijk leven en staat hij zoveel als mogelijk is midden in de samenleving. Eigen regie 

van de bewoner is het uitgangspunt. Kwaliteit van leven is daarin de maatstaf. De zorg maakt deel 

uit van het integrale pakket van wonen, welzijn, dienstverlening en ontmoeting dat de Westerkim 

wil bieden.  

 

Kleinschalige woonvormen  

Deze toekomstbestendige visie van de Westerkim gaat daar waar mogelijk uit van het scheiden 

van wonen en zorg voor haar klantengroepen. De Westerkim is de afgelopen jaren 

getransformeerd van een traditioneel verzorgingshuis naar een zorginstelling met kleinschalige 

woonvormen (eerder verpleeghuis genoemd).  

 

Ondersteuning op afstand  

Met deze visie op zorg en wonen, biedt de Westerkim ondersteuning aan bewoners in de 

omgeving van de Westerkim om hen daarmee in staat te stellen zo lang mogelijk hun 

zelfstandigheid te behouden. Het woongenot staat daarbij voorop.  
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Zorg op afstand  

Dit geldt ook wanneer de behoefte aan ondersteuning toeneemt en er zorg geboden moet worden. 

De Westerkim biedt deze zorg op afstand zelf of samen met partners om de cliënten, zo lang als 

verantwoord mogelijk is, in hun eigen woning te laten wonen.  

 

Beschermde woonomgeving 

Voor cliënten met een ernstige somatische of psychogeriatrische aandoening en een zorgvraag die 

groter is dan bij hen thuis geboden kan worden, biedt de Westerkim een beschermde 

woonomgeving.  

 

Ontwikkelingen 

De afgelopen jaren zijn er binnen de zorg in Nederland en zo ook in de Westerkim aanzienlijke 

veranderdingen doorgevoerd. Veel zorgvragers ontvangen de hulp en ondersteuning thuis. Daar 

waar sprake is van zwaardere zorg, waarbij thuisverzorging –en verpleging niet meer mogelijk is 

wordt geïndiceerd voor verblijf, al dan niet met behandeling. De Westerkim heeft eerder veel werk 

gemaakt om de consequenties van de vele veranderingen binnen de zorgsector en de effecten die 

deze nu en in de toekomst hebben voor de organisatie, het huis en de bewoners in kaart te 

brengen. Er zijn diverse strategische verkenningen uitgevoerd, o.a. betreffende toegang tot de 

zorg, zorgvraagperspectieven, huisvesting en beleidskeuzes. In 2012 is gestart met een 

omvangrijk veranderingstraject over de (corporate) identiteit van de Westerkim en de betekenis die 

de Westerkim kan en wil hebben voor de (toekomstige) bewoners. Dit grote meerjarige 

betekenisproject heeft tot de belofte ‘Welkom thuis’ geleid en is inmiddels ingebed in de organisatie 

en de samenleving.  

 

De fase van de strategische verkenningen is in mei 2015 afgesloten door de keuze om in de 

toekomst als zelfstandige zorgorganisatie te kunnen blijven bestaan. Op grond van dit besluit zijn 

toentertijd twee deeltrajecten gestart, waardoor deze ambitie gerealiseerd kan worden. Deze 

trajecten zijn: samen wonen en samen werken. Het resultaat van beide trajecten biedt een 

zorgorganisatie die een nieuw leef/woonconcept realiseert, met een nieuwe werkwijze, gedragen 

door de Welkom thuis!-belofte, die in alles herkenbaar is. Door deze werkwijze staat de kwaliteit en 

waardigheid van het leven van onze bewoners centraal en kunnen medewerkers trots zijn op wat 

ze binnen en met hun eigen team kunnen betekenen voor bewoners en hun familie.  

 

Het project ‘samen werken’ richt zich op relevante aspecten van HR, zoals 

ziekteverzuimmanagement, teamsamenwerking, managementstijl, leiderschap, 

kwaliteitsbewustzijn en identiteitsverantwoordelijkheid.  

De nieuwe werkwijze betekent voor de organisatie een cultuuromslag. Van aanbodgericht werken 

naar vraaggericht. Een van de geconstateerde kenmerken van de Westerkim is dat de organisatie 

in de afgelopen 25 jaar wat ‘ouderwets’ is gebleven. Met als gevolg dat ‘overnemen’ nog diep in het 

DNA van de organisatie zit. Dergelijke cultuurkenmerken hebben de neiging besmettelijk te 

werken. Het overnemen is dus niet alleen zichtbaar op het niveau van de relatie tussen 
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medewerkers en bewoners, maar ook tussen medewerkers en teamleiders, tussen teamleiders en 

managers en tussen managers en Raad van Bestuur. 

 

Het project ‘Samen wonen’ richt zich op de huisvesting van de Westerkim: de strategische 

verkenningen hebben geleid tot het besluit om nieuwbouw te gaan plegen op de eigen locatie van 

de Westerkim. Op dit moment is de Westerkim bezig met de ontwikkeling van een 

toekomstbestendig gebouw waarin iedereen, maar met name de bewoner zich thuis voelt, sterker 

nog, thuis is. 

 

De Westerkim is als relatief kleine zorgorganisatie zichtbaar aanwezig. Zo heeft ze meegedaan 

aan het landelijke programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS en daar binnen de 

afgelopen twee jaar gewerkt aan kleinschalige woonvormen en integrale teams en het 

organisatiebreed vergroten van de kennis over dementie. 

 

Het huidig zorgaanbod 

De Westerkim biedt intramurale verzorging en verpleging en heeft  een toelating voor behandeling. 

Op dit moment zijn er 82 cliënten, waarvan 27 met de functie ‘verblijf met behandeling’ (eerder 

verpleeghuiszorg). Daarnaast ontvangen verschillende ouderen verzorging, verpleging en 

begeleiding in de vorm van zorg thuis (34), of VPT (Volledig Pakket Thuis) (33, waarvan 18 met 

behandeling). Verder biedt de Westerkim, dagbesteding (sinds november 2011 ook voor Molukse 

ouderen i.s.m. Stichting Salawaku) en kortdurende opname (KDO), oftewel 1e-lijns verblijf. Ook 

heeft de Westerkim verschillende cliënten die thuishulp (huishoudelijke hulp) ontvangen, in het 

kader van de WMO. Vanuit de Westerkim wordt ook ondersteuning geboden aan de nachtzorg en 

dienstverlening in de Westerstede (een woonvoorziening voor 24 ouderen met een verstandelijke 

beperking van Promens Care).  

 

Klant- en personeelstevredenheid 

De zorg wordt door de klanten als professioneel en warm ervaren. De cliëntenraad heeft grote 

waardering voor het gevoerde beleid. De personeelstevredenheid kan nog naar een hoger niveau 

gebracht worden. Door de (te) grote werkdruk van de teamleiders, managers en de bestuurder is 

de huidige communicatie met de medewerkers niet in alle gevallen optimaal. 

 

Huidige organisatie 

De Westerkim werkt met het Raad-van-Toezicht-model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er 

wordt gewerkt conform de Zorgbrede Governance Code. De huidige bestuurder de heer Febo 

Emmelkamp is sinds 2011 in dienst van de Westerkim.  

 

Het Managementteam bestaat naast de bestuurder uit de zorgmanager en het hoofd facilitaire 

dienst. Daarnaast neemt de beleidsmedewerker bedrijfsvoering doorgaans ook deel aan de MT-

vergaderingen. De controller is niet in vaste dienst maar wordt betrokken vanuit een 

administratiekantoor, en neemt op afroep deel aan de MT vergaderingen.  
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Gewenste organisatie 

Gezien het nieuwbouwproject en het lager in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden 

en bevoegdheden is er voor gekozen om voor enkele jaren met een tweehoofdige Raad van 

Bestuur te gaan werken, waarbij collegiaal wordt samengewerkt. De heer Febo Emmelkamp is 

beoogd voorzitter van de Raad van Bestuur en belast met het aandachtsgebied ‘bedrijfsvoering’, 

waaronder de nieuwbouw. Het nieuw aan te trekken Lid van de Raad van Bestuur zal zich richten 

op het aandachtsgebied ‘zorg’. Een juiste verdeling van taken zowel binnen de RvB als het MT, zal 

in goed overleg plaatsvinden net als een verdere detaillering van de organisatie. 

 

Febo Emmelkamp zal uiterlijk eind 2023 met pensioen gaan. Niet uit te sluiten valt dat hij er voor 

kiest om – na oplevering van de nieuwbouw – 1 of 2 jaar eerder van zijn pensioen te gaan 

genieten. Na de pensionering van de heer Emmelkamp is het de verwachting dat de Westerkim 

weer kiest voor een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het dan aanwezige Lid van de Raad van 

Bestuur is hier in beginsel de aangewezen persoon voor. 
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Lid Raad van Bestuur, de functie  

De Raad van bestuur draagt een collegiale verantwoordelijkheid voor de dienstverlening van de 

Westerkim. Het nieuw aan te stellen Lid wordt belast met het aandachtsgebied ‘zorg’. Het Lid van 

de Raad van Bestuur is mede verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van strategie, transitie 

en interne organisatie. Hieronder wordt tevens begrepen het uitwerken en optimaliseren van de 

woonzorgvisie en de ambitie op de transitie naar zwaardere intramurale zorg en uitvoering en 

rendement van de extramurale dienstverlening.  

 

Een bijzondere verantwoordelijkheid voor de bestuurder ligt in de optimalisatie van de 

zorginhoudelijke aspecten van de dienstverlening. Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg is 

hierbij een vertrekpunt. Primaire processen dienen hiervoor geoptimaliseerd te worden, 

bedrijfseconomisch en kwalitatief (inzet van middelen, samenhang tussen kwaliteit en zorg, 

verbetering van deskundigheid, productie en bezetting, etc.). Verdere aandacht is nodig voor de 

professionele ontwikkeling en verbetering van de cultuuraspecten, zoals aanspreken en 

verantwoordelijkheid nemen. Een goed personeels- en communicatiebeleid is noodzakelijk om 

medewerkers te behouden en om goede medewerkers te laten instromen. Dit laatste ook in tijden 

van personeelskrapte. Woorden van gelijke strekking gelden uiteraard ook voor het 

vrijwilligersbeleid. 

 

Eerst verantwoordelijke zijn de bestuurders betreffende het verder verankeren van de christelijke 

levensvisie in het beleid en de dagelijkse gang van zaken binnen de Westerkim.  

 

De voorzitter van de Raad van Bestuur  leidt de vergaderingen van het Managementteam, is 

samen met het Lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor een adequaat 

besluitvormingsproces, de kwaliteit van de besluiten, en de eenheid en consistentie van beleid. De 

huidige bezetting van het Managementteam vraagt een professionele zorgbestuurder die ruimte 

geeft aan zorgmanager, teamleiders zorg, de staffunctionarissen en medewerkers en hun verdere 

ontwikkeling.  

 

De Westerkim staat voor ingrijpende veranderingen; die moeten behalve financieel ook 

zorginhoudelijk goed onderbouwd worden. Gegeven de verschillende financieringsbronnen, met 

ieder hun eigen dynamiek, is structurele toetsing en bewaking van de haalbaarheid van de 

strategie noodzakelijk. Hierbij is het nadrukkelijk de bedoeling om verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden lager in de organisatie te beleggen.  

 

De nieuwbouw is een ingrijpend proces waarbij bewoners deels tijdelijk zullen moeten verhuizen. 

Dit proces dient zo geruisloos mogelijk te verlopen. Primair is de Voorzitter van Bestuur belast met 

de nieuwbouw, wat niet wegneemt dat gezien het collegiale bestuur het Lid van de Raad van 

Bestuur hier eveneens nauw bij betrokken is.  

 

In de komende jaren is voorts bijzondere aandacht nodig voor de vertaling van strategie naar 

beleid en voor implementatie en borging van beleid in de praktijk, ofwel zaken van ‘gedacht naar 

gedaan’ kunnen krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor zorginhoud, ten behoeve van een 



 

© Terra Management Search, Informatienotitie Lid Raad van Bestuur 
Woonzorgcentrum De Westerkim – december 2017     9/11 
 

evenwichtige aansturing in relatie tot bedrijfsvoering. Nog te vaak willen medewerkers zorg 

verlenen op basis van de traditionele zorg die niet is afgestemd op de huidige bekostigingsregels 

en niet de cliënt (of diens leven) centraal heeft staan. 

 

Overige resultaatgebieden: 

• De tweehoofdige Raad van Bestuur is collegiaal aanspreekpunt voor de Raad van 

Toezicht en bereidt, in samenwerking met de voorzitter (en/of vicevoorzitter) van 

de  Raad van Toezicht, het overleg met de Raad van Toezicht voor.  

• Het behouden, respectievelijk behalen van een hoge klant- en 

personeelstevredenheid. 

• Het behalen van de zorginhoudelijke en financiële doelstellingen zoals deze 

worden vastgelegd in een meerjaren strategie- en het transitieplan. 1 

• Proactief ontwikkelen van kansen en mogelijkheden in de regio en waar nodig 

bijstellen van de strategie.  

• Het verder ontwikkelen van (intern) leiderschap om de organisatiedoelstellingen -

gegeven de veeleisende maatschappelijke vraagstukken - te kunnen realiseren.  

• Het onderhouden en verder uitbouwen van het netwerk. Het tevens onderhouden  

van actuele kennis van de ontwikkelingen in de sector en tijdig reageren op voor de 

organisatie relevante veranderingen, zoals bewegingen in de markt en 

veranderende wet- en regelgeving. 

• Het vertegenwoordigen van de Westerkim, in goed overleg met de voorzitter Raad 

van Bestuur, bij diverse instanties, gemeente, zorgkantoor, zorgverzekeraars, 

bedrijven en andere relaties. 

• Het (verder) verankeren van de christelijke identiteit van de organisatie. 

 

 

 
 

  

                                                           
1 Het huidig Strategisch beleidsplan loopt tot en met 2018. In de komende 2 jaar dient te worden gewerkt aan 
een nieuw SBP, dat vanaf ingebruikname van de nieuwbouw (2020) van kracht zal zijn  
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Lid Raad van Bestuur, het profiel  

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

 

• Beschikt over enkele jaren ervaring als zorgmanager -directeur in een zorgorganisatie, bij 

voorkeur in care (ouderenzorg).  

• Ervaring in het leiden van transitieprocessen in cultuur en zorg- en dienstverlening. 

• Inhoudelijke achtergrond in en hart voor de zorg met een sterk kwaliteitsbewustzijn. 

• Academisch werk- en denkniveau, uitstekende conceptuele en analytische kwaliteiten.  

• Een afgeronde zorginhoudelijke opleiding op tenminste HBO niveau, te denken valt aan 

ouderengeneeskunde, verpleegkundige (niveau 5) of psychosociaal zorgverlener. 

• Professionele, zakelijke stijl van leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten.  

• Diplomatieke kwaliteiten, een verbindend vermogen, oriëntatie op interne samenwerking en 

een constructieve opstelling als overlegpartner voor Ondernemingsraad en Cliëntenraad.  

• Weloverwogen handelen in turbulente omstandigheden.  

• Een energieke en ondernemende stijl van werken. 

• Ervaring met het realiseren van intensieve samenwerking met andere partijen in de zorg.  

• Is in het bezit van een NVZD-accreditatie of is bereid deze in 2018 te halen.  

 

De bestuurder heeft tevens aantoonbare affiniteit met en onderschrijft de (christelijke) identiteit van 

de Westerkim, zoals verwoord in het identiteitsbewijs (zie de website van de Westerkim). 

 

Hij/zij is onafhankelijk in meningsvorming, ondernemend, heeft een goed ontwikkeld gevoel voor 

verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. De kandidaat heeft aantoonbare 

ervaring in het leiden van complexe organisatieveranderingen. Werkt en argumenteert vanuit de 

inhoud van de zorg en denkt in het belang van cliënten en medewerkers. Gaat moeilijke besluiten 

niet uit de weg en weet bij alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes 

noodzakelijk zijn. Is een creatief denker en kan binnen bestaande kaders nieuwe oplossingen 

vinden. Het blijft niet bij plannen, ze worden ook uitgevoerd.  

 

In samenwerkingsrelaties wordt hij/zij ervaren als een deskundige en betrouwbare partner, 

oplossingsgericht en besluitvaardig. Hij/zij bezit een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is 

persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. De benoembare kandidaat combineert een 

zakelijke instelling met inlevingsvermogen. Het begrijpen van gevoeligheden in 

samenwerkingsrelaties, constructieve en diplomatieke kwaliteiten zijn essentieel.  
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Praktische informatie en de procedure 

Het betreft een functie voor 28-32 uur, startend met een jaarcontract dat bij gebleken geschiktheid 

zal worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De standplaats is Hoogeveen. 

De bestuurder wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het 

arbeidsvoorwaardenpakket is passend binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens, 

inschaling in Klasse 1. Terra Management Search kan hierover informatie verschaffen.  

 

De selectie- en benoemingsprocedure wordt door Terra Management Search begeleid. De 

procedure is gelijk voor zowel externe als interne kandidaten.  

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

uiterlijk 17 januari 2018 een motivatiebrief en curriculum vitae. 

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

Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag? 

 

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

kennismakingsgesprek met de consultant. Deze kennismakingsgesprekken vinden plaats in de 

periode 15 januari tot en met 2 februari 2018. 

 

Terra Management Search zal na een voorselectie op 7 februari een voorstel van geschikte en 

gemotiveerde kandidaten aan opdrachtgever voorleggen in de vorm van een presentatie van 

Curricula Vitae. 

De eerste gespreksronde met de selectiecommissie van Woon- en zorgcentrum de Westerkim 

vindt plaats op 12 februari vanaf 15.00 uur. De selectiecommissie laat zich adviseren door een 

adviescommissie. Het gesprek met deze commissie zal ook op 12 februari plaatsvinden. 

Indien de eerste gespreksronde positief verloopt zal een tweede gesprek plaatsvinden op 19 

februari 2018.  

 

De beoogde kandidaat dient bij indiensttreding een VOG te overleggen. Een diploma- en 

referentiecheck maken onderdeel uit van de procedure. Referenties worden alleen ingewonnen na 

toestemming van de kandidaat. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Het is 

de bedoeling de procedure vóór 1 maart 2018 af te ronden. 

 

Wilt u ons laten weten wanneer u afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode en hoe u 

tijdens uw afwezigheid eventueel bereikbaar bent?  

 

Voor resterende vragen kunt u ons bellen of e-mailen.  

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Amersfoort | terra@terrasearch | 085 – 070 25 97 |  


