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GGz Breburg 
 
Voorzitter raad van bestuur 
 
De organisatie 
GGz Breburg is een ambitieuze en innovatie organisatie binnen de GGZ. Een mooie organisatie 
waar veel gebeurt en waar ook nog veel kansen liggen om te benutten. Zij biedt specialistische 
behandeling en ondersteuning aan mensen met complexe psychiatrische problemen welke hen 
belemmeren in het dagelijks leven. De specialismen van GGz Breburg zijn geestelijke 
gezondheidszorg, psychiatrie, psychologie, Praktijk ondersteuning huisartsen (POH), preventie, 
deskundigheidsbevordering en consultatie.  
 
Naast de directe zorg aan cliënten deelt GGz Breburg haar kennis en ervaring en zet zij haar 
expertise in om zo kansen te creëren voor innovatie en co-creatie met partners in 
uiteenlopende expertises en gemeenten. De organisatie is actief in de regio Midden- en West-
Brabant. De locaties bevinden zich in en rond Etten-Leur, Dongen, Breda, Tilburg, Oosterhout 
en Waalwijk. Elk jaar ontvangen 11.000 cliënten zorg van GGz Breburg van de ongeveer 1.800 
medewerkers en 250 vrijwilligers.  
 
De zorg wordt geleverd vanuit zes resultaat verantwoordelijke zorggroepen met elk een eigen 
specialisme; Zorggroep Centrum Jeugd, Zorggroep Volwassenen, Zorggroep Senioren, 
Zorggroep Dubbele Diagnose, Zorggroep Impact en Zorggroep Indigo. De zorggroepen worden 
aangestuurd door een groep enthousiaste en ambitieuze directeuren. 
 
De Zorggroep Centrum Jeugd 
De afgelopen jaren is een flink aantal veranderingen doorgevoerd om Centrum Jeugd 
toekomstbestendig te laten zijn. Daarbij lag de focus op het terugdringen van wachtlijsten, het 
verhogen van de productiviteit en het afsluiten van behandelingen. De administratieve 
organisatie heeft extra aandacht gevraagd. Centrum Jeugd constateert een fors gebrek aan 
kinder- en jeugdpsychiaters. De transitie van de jeugdzorg heeft hier geen positief effect 
gesorteerd. Het innovatienetwerk Jeugd van de regio Hart van Brabant ontving de Social 
Innovation Award. Door meer samenwerking met de verschillende jeugdorganisaties is de zorg 
voor de Brabantse jeugd verbeterd. 
 
De Zorggroep Volwassenen  
De Zorggroep Volwassenen biedt volwassenen van 18 tot 65 jaar met psychiatrische 
stoornissen en daarmee samenhangende psychologische problemen professionele diagnostiek 
en behandeling. De zorggroep bestaat uit vier centra, te weten Angst- en 
Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, Eetstoornissen en Forensische zorg. Ook in 
deze zorggroep is een aantal initiatieven genomen en innovatieve projecten ingevoerd. Zo is de 
zorggroep koploper op het gebied van online zorg via het online behandelplatform. 
 
 



 

 

De Zorggroep Senioren 
De Zorggroep Senioren heeft een stevige koers uitgezet voor de toekomst. Zo is er een top 
specialistisch centrum ouderen psychiatrie. Cliënten en hun systeem worden maximaal 
autonoom, herstel ondersteunende zorg is een wezenskenmerk en medewerkers worden 
maximaal toegerust om deze doelstellingen te bereiken. 
 
De Zorggroep Dubbele Diagnose 
De Zorggroep Dubbele Diagnose behandelt mensen die naast een psychiatrische aandoening 
ook een verslaving hebben. Deze zorggroep is een samenwerking met Novadic Kentron en GGz 
Breburg en heeft gespecialiseerde kennis van verslavingen en psychiatrie in huis. Binnen deze 
zorggroep is ACT een vorm van zorg, waarbij je geen behandeling krijgt maar wel hulp. Binnen 
de Zorggroep Dubbele Diagnose is de nadruk komen te liggen op ambulante zorg. 
 
De Zorggroep Impact 
De Zorggroep Impact richt zich op de behandeling van psychotische en autistische stoornissen. 
Het is de grootste zorggroep binnen GGz Breburg. Met 12 locaties en 400 professionals drukt 
deze zorggroep een belangrijke stempel op de vaak langer durende zorg. Ook in deze 
zorggroep wordt steeds meer gekeken naar de ambulante zorg. 
 
De Zorggroep Indigo 
Zorggroep Indigo, dochteronderneming van GGz Breburg, biedt behandeling en begeleiding bij 
psychische problemen die minder complex van aard zijn. Indigo helpt mensen door heel 
Nederland, er zijn ongeveer 200 landelijke locaties. Indigo Brabant is onderdeel van de 
landelijke franchiseorganisatie Indigo. Jaarlijks worden daar 35.000 mensen geholpen. Bijna alle 
huisartsengroepen werken samen met Indigo. 
  
GGz Breburg verwierf met haar Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid het predicaat 
TopGGz.  
 
In de bijlage is het organogram van GGz Breburg opgenomen. 
  



 

 

Ontwikkelingen 
De komende jaren krijgt de GGZ te maken met de effecten van verdergaande politieke 
besluitvorming en een veranderende externe context: met dezelfde of minder middelen zorgen 
voor een grotere en zwaardere zorgvraag. De samenleving is volop in beweging en wordt 
complexer. Kwetsbare burgers lopen meer risico om tussen wal en schip terecht te komen. 
Deze ontwikkelingen zetten zorgaanbieders aan tot nieuwe samenwerkingsverbanden en 
organisatiemodellen. Kennis en expertise delen door verbinding met anderen te zoeken in 
netwerken is een trend die sterk in opkomst is.  
 
Voortbordurend op de belangrijke ontwikkelingen zoals de verdere ambulantisering, het 
terugdringen van dwang en drang, de opbouw van de basis GGZ en veilige zorg zijn er voor de 
toekomst de volgende belangrijke inhoudelijke lijnen: 

• De cliënt en zijn/haar naasten voeren regie over eigen leven. De verdere ontwikkeling 
van eHealth is hieraan verbonden; 

• Kwaliteit en doelmatigheid moeten worden geborgd. Nieuwe begrippen gaan hiermee 
samen zoals matched care en gepersonaliseerde zorg. Routine Outcome Monitoring is 
verankerd in het aanbod. Preventie door verbinding met het sociale domein;  

• Aandacht voor duurzame en herkenbare bekostiging, met balans tussen zorgvraag, de 
kwaliteit van het aanbod en het resultaat van de behandeling; 

• Wetenschappelijk onderzoek naar onder andere preventieve interventies gericht op 
veiligheid en effectiviteit van de geboden zorg. De herstelvisie wordt steeds meer 
omarmd.  

 
Het aanbod en de deskundigheid van GGz Breburg is groot en zeer divers. Versterkt door de 
geografische spreiding leidt dit tot soms minder interne samenhang en het ontbreken van 
focus. Ook medewerkers ervaren dit als een aandachtspunt. Door de zorggroepen als resultaat 
verantwoordelijke eenheden te laten fungeren worden scheidingslijnen soms ook als 
belemmerend ervaren. De cliëntvraag staat minder centraal en de samenwerking tussen de 
zorggroepen kan verbeterd worden. Voor GGz Breburg speelt de arbeidsproblematiek op dit 
moment een grote rol. Hoe krijgt de organisatie weer voldoende mensen om zorg te geven?  
 
Strategie 
GGz Breburg is in 2016 op zoek gegaan naar het verhaal van GGz Breburg voor de komende 
jaren. Al de verworven inzichten zijn samengebracht in een zin van vijf woorden: Je leven de 
Baas Blijven. Terug naar wat je weer aankunt: ‘Van te groot naar klein genoeg’. Dit laatste 
heeft niet alleen betrekking op de cliënt maar ook op de medewerkers en op de organisatie als 
geheel. Daarom gaat ‘Van te groot naar klein genoeg’ over alle schijven. Het helpt om focus 
aan te brengen in de essentie van zorg, werk en keuzes die de organisatie moet maken. 
 
De GGZ is beland in een andere fase, nieuwe fundamenten uit de samenleving en de 
ontwikkelingen in het speelveld verplichten tot bezinning en het maken van keuzes. De 
strategische koers voor de komende beleidsperiode moet scherp ingezet worden. Dit betekent 
dat de organisatie onder ogen moet kunnen zien wat haalbaar is en wat buiten bereik ligt.  



 

 

Er zullen gerichte keuzes moeten worden gemaakt die nieuw perspectief bieden. GGz Breburg 
wil dit doen aan de hand van vijf pijlers: 
 

1. Visie op behandeling en ondersteuning. Met Je leven de Baas Blijven sluit GGz 
Breburg aan bij een nieuwe definitie van gezondheid. Positieve gezondheid: van 
toekomstbeeld naar vermogen. Dit sluit aan bij herstel ondersteunende zorg.  
De zorgpaden zijn aan vernieuwing toe omdat de kaders waarbinnen ze zijn ontworpen 
ingrijpend zijn veranderd. De uitdaging is om eHealth nog meer in te zetten. De 
doorontwikkeling van de zorgpaden, het verbeteren van inzet van informatie over de 
behandelresultaten en de mogelijkheden die eHealth biedt, zullen in de komende 
periode in samenhang ingezet moeten worden. 

2. Klantervaring. De klantervaring zal de komende periode hoge prioriteit krijgen. De 
eerste fase van het contact met cliënten is cruciaal voor het succes van de behandeling. 
Openheid is een sleutelbegrip. De visie op klantervaring begint bij de cliënten en hun 
naasten, maar heeft daarnaast ook betrekking op collega’s, de verwijzers, de gemeenten 
en verzekeraars. 

3. Visie op medewerkers. Er wordt binnen GGz Breburg hard gewerkt met veel passie 
     hetgeen vaker kan worden uitgedragen. Verantwoordelijkheden in de organisatie 
     moeten weer neergelegd worden daar waar ze horen en dat is op de plaats van de 
     professional. De kwaliteit van de zorg wordt geleverd door deskundige vakmensen die 
     verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling en werkplezier. Daarbij hoort dat zij 
     de mogelijkheid hebben zich te blijven opleiden en hun loopbaan invulling kunnen 
     geven. Dat betekent ook initiatief nemen en je eigen ondernemer zijn. De organisatie 
     moet deze mogelijkheden bieden. Om flexibiliteit en veerkracht in de organisatie te 
     behouden zullen medewerkers rouleren met collega’s uit andere teams of zelfs met 
     partners uit het netwerk.  
4. Eigen regie. Eigen regie is een kernbegrip. Je leven de Baas Blijven gaat over eigen 

regie en het dragen van verantwoordelijkheid. Dit betekent ook ruimte om keuzes te 
maken. Met de introductie van eigen regie en zelforganiserende teams verandert de rol 
van de manager. De manager faciliteert. Het bevorderen van eigen regie binnen GGz 
Breburg past in de visie op besturen en organiseren.  

5. Netwerken. Het speelveld van GGz Breburg wordt groter, dynamischer en verandert 
voortdurend van samenstelling. De interne organisatie en de externe wereld raken 
steeds meer in elkaar vervlochten. Dit maakt het noodzakelijk om meer samen te 
werken. Ondernemerschap en het delen van kennis en kunde zijn daaraan onlosmakelijk 
verbonden. Deze eigenschappen zal iedere medewerker binnen GGz Breburg moeten 
laten zien. Samen keuzes maken resulteert in meer eigen regie en duurzaam herstel. 
Denken en werken in netwerken vraagt om specifieke eigenschappen van organisaties 
en de medewerkers. GGz Breburg wil de komende beleidsperiode dan ook inzetten op 
de ontwikkeling van de attitude van medewerkers, die gericht is op samenwerken met 
anderen, en op het inrichten van bedrijfsprocessen die deze ontwikkeling faciliteren. 
Tevens wordt er ingezet op het proactief aangaan van nieuwe allianties en het creëren 
van een sluitende keten in de zorg.  

 



 

 

 
GGz Breburg werkt nauw samen met een aantal Brabantse partners. Sinds een jaar of zes  
bestaat het A 59 verband. Dit is een coöperatie waar vier Brabantse partners in deelnemen. Te 
weten: GGz Breburg, Reinier van Arkel, GGz Oost Brabant en GGz West Noord Brabant. Een 
aantal dossiers pakken zij gezamenlijk op. Hierbij gaat het om de facilitaire inkoop, de 
salarisadministratie, hoog specialistische zorg en opleiding en onderzoek (De Brabantse 
academie is hiervan een voorbeeld). De bestuurders van de vier organisaties zijn elk 
verantwoordelijk voor een dossier. 
 
De raad van bestuur 
De tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk en belast met het bestuur van de 
organisatie. Dit houdt onder meer in dat de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de 
realisatie van de doelstellingen van de organisatie, de kwaliteit en veiligheid van de door de 
organisatie verleende zorg en begeleiding, de strategie en het beleid en de daaruit 
voortvloeiende resultaten. De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van 
toezicht.  
  
De raad van bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit. Er is sprake van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en een verdeling van verantwoordelijkheid gebieden. Eén van de leden is 
benoemd als voorzitter. Ariette van Reekum is sinds 2011 lid raad van bestuur. Binnen de raad 
van bestuur zijn de aandachtsgebieden voor de voorzitter op dit moment: strategie en 
organisatieontwikkeling, de financiële bedrijfsvoering, het personeel- en organisatiebeleid, 
vastgoed- en huisvestingsbeleid en facilitaire dienstverlening. 
 
De raad van bestuur streeft naar een open dialoog met medewerkers en een transparante 
besluitvorming. De raad bestaat uit een complementair duo, waarbij de natuurlijke chemie en 
onderling vertrouwen tussen hen garant staat voor een uitgebalanceerd bestuur van de 
organisatie. Zij stellen zich toegankelijk op en zijn zichtbaar voor de organisatie. De 
operationele aansturing van de zorggroepen ligt in handen van de directeuren. Samen met hen 
bestuurt de raad van bestuur de organisatie.  
 
De hierboven beschreven strategische koers heeft consequenties voor de structuur en inrichting 
van de organisatie. Deze strategische koers zal op termijn leiden tot een ander soort 
organisatie. Het aantal parels (innovatieve zorgproducten) is op dit moment groot en de 
zorgproducten die GGz Breburg op dit moment aanbiedt zullen allen kritisch getoetst gaan 
worden. Het gesprek hierover is nog niet gevoerd. Dit houdt in dat het nieuwe bestuur samen 
met de organisatie keuzes gaat maken en focus gaat aanbrengen. Te groot naar klein genoeg 
kan hierbij ook het motto zijn. De ondernemingsraad en de cliëntenraad willen een 
constructieve rol spelen bij het uitrollen van de strategische koers, met betrokkenheid aan de 
voorkant. Van de voorzitter van de raad van bestuur wordt een duidelijke visie verwacht op hoe 
hij of zij beide gremia ten volle wil benutten.  
 
 
 



 

 

Profiel 
De nieuwe voorzitter raad van bestuur is een authentiek en toegankelijk leider die kan staan 
voor zijn of haar organisatie in een voortdurend veranderende wereld waar professionals weer 
aan het roer gaan staan. Hij of zij kan omgaan met omgevingsdruk en –drukte en laat zich 
daardoor niet van de wijs brengen. Vanuit gedrevenheid en enthousiasme is hij of zij in staat 
om de strategische koers vast te houden. De nieuwe voorzitter bouwt vanuit die visie aan een 
toekomstgerichte organisatie. Hij of zij speelt pro-actief in op vragen van de toekomst en 
schroomt daarbij niet om keuzes te maken en focus aan te brengen. Hij of zij vertaalt de 
strategische koers samen met de mensen in de organisatie naar haalbare doelstellingen. Maakt 
complexe vraagstukken hanteerbaar voor anderen. Is een regisseur die integratie benadrukt en 
de samenwerking zoekt, zowel binnen de organisatie alsook daarbuiten in de keten of 
netwerken. Creëert win-win situaties. Als persoon heeft hij of zij zich bewezen door zijn of haar 
creativiteit en lef. De nieuwe voorzitter weet mensen te binden en verbinden en mee te nemen 
in veranderingen. Hij of zij is in staat een inspirerend klimaat te scheppen waarin en 
ontwikkeling centraal staat en waar resultaten behaald worden. Is een gesprekspartner voor 
alle geledingen in de organisatie, een communicatief sterk persoon zonder drempels. Ziet de 
meerwaarde van decentraal en thematisch georganiseerde medezeggenschap. 
  
De functie-eisen 
De nieuwe voorzitter raad van bestuur 

• heeft in een bestuurlijke rol of op eindverantwoordelijk divisieniveau ervaring opgedaan 
in een complexe maatschappelijke omgeving op het grensvlak van overheid en markt; 

• voelt zich door ervaring en achtergrond thuis in de bedrijfseconomische portefeuilles; 
• heeft door achtergrond of eerdere ervaringen gevoel voor de cultuur van de regio en 

een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; 
• heeft sturing gegeven aan noodzakelijke organisatieverandering- en ontwikkeling; 
• kent de GGZ of heeft aantoonbare affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg en/of 

kan zich de GGZ makkelijk eigen maken; 
• heeft ervaring met netwerken en onderhandelen met relevante stakeholders zoals 

gemeenten, zorgverzekeraars en anderen en kan deze contacten productief voor de 
organisatie aan te wenden; 

• Heeft bewezen ontwikkelingen in de (zorg)markt te kunnen vertalen naar keuzes voor 
de organisatie. 
 

Competenties en persoonskenmerken 
• Leidinggeven; 
• Visie; 
• Netwerker; 
• Omgevingsbewustzijn; 
• Flexibiliteit/adaptief vermogen; 
• Innoverend vermogen; 
• Durf en initiatief; 

• Energie; 
• Resultaatgerichtheid.  



 

 

  
Arbeidsvoorwaarden 
GGz Breburg biedt een bij de functie passende honorering conform uitgangspunten van de WNT 
2, met de maximale functie klasindeling. 
 
Procedure 
GGz Breburg laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach en Xandra Koorstra 
van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar 
maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan breburg@vanderkruijs.com. 
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Pieter Cortenbach of Xandra Koorstra 
op 030-8200062.  
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u 
contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas 
uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals Hotmail, Gmail en iCloud relatief 
vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een 
foutmelding krijgt.  
 
Mocht u uitgenodigd worden bij de opdrachtgever voor de eerste selectieronde kunnen wij u 
vragen vooraf aan deze gesprekken een Talenten en Motivatie Analyse te maken. 
 
Planning 
Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data: 
 

• Eerste ronde gesprekken, dinsdag 11 september 2018 (ochtend/begin middag) 
• Tweede ronde gesprekken, maandag 17 september 2018 (ochtend)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: organogram GGz Breburg 
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