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Contextinformatie (informatie over de organisatie en procedure) 
Profiel / algemene eisen functie 
Gevraagde kennis & ervaring en competenties  
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Profielschets Bestuurder Thuiszorg Groot Limburg (TGL) 
 

Bij Thuiszorg Groot Limburg (TGL) ontstaat een vacature voor de functie van Bestuurder. In deze profielschets is 

een profiel van de organisatie uiteengezet, zo ook een profielschets met competenties, waaraan de Bestuurder 

dient te voldoen. Ook is er informatie opgenomen inzake contactpunt voor verdere informatie en inzake de 

verdere procedure. 

 

 
(Stichting) Thuiszorg Groot Limburg 

Missie en Visie 

De ontstaansgeschiedenis van Thuiszorg Groot Limburg gaat zo’n tien jaar terug. Inmiddels telt de organisatie, met 

haar missie en visie betrouwbare zorg te leveren, zodat mensen thuis kunnen blijven wonen, een     omzet / baten 

van zo’n ruim Euro 4,6 miljoen (jaarrekening 2021). Het aantal TGL medewerkers in FTE  betreft ongeveer 53  in 

loondienst (en betreft zo’n 73 medewerkers). (Q2 rapportage 2022). 

Doelgebied is Maastricht en omgeving. 
 

“Stichting Thuiszorg Groot Limburg ((S)TGL) zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen middels een 

passend pakket aan zorg en/of ondersteuning. Wij zetten de beschikbare middelen efficiënt in waarbij cliënten 

tevreden zijn en kwaliteit van leven wordt gewaarborgd. Wij gaan het gesprek aan met de cliënt en zoeken samen 

naar de best mogelijke formele en- of informele ondersteuning voor een zorgvraag. Wij zijn voor onze 

medewerkers een betrouwbare – laagdrempelige en transparante werkgever! 

STGL wil op een duurzame en verantwoorde manier ervoor zorgdragen dat kwetsbare burgers met hun 

mantelzorgers in en met hun buurt en eigen omgeving kunnen blijven wonen. Uitgangspunt is kijken naar de 

mogelijkheden van de cliënt en zijn/haar netwerk. Wanneer de informele zorg ontoereikend is, zoekt STGL naar 

de best passende mogelijkheden binnen de professionele zorg. Waar dat nodig is om bovenstaande te realiseren 

zal STGL actief participeren in ketenzorg en in zorg en welzijnsnetwerken. STGL zal daarbij samenwerken en goede 

contacten met huisartsen – paramedici – andere zorg en welzijnsaanbieders onderhouden. Stichting Thuiszorg 

Groot Limburg streeft naar optimale cliënt- en edewerkerstevredenheid.” 

Eerder gedefinieerde kernwaarden voor de organisatie betreffen deskundig, betrokken, efficiënt en betrouwbaar 

(contextanalyse 2018). Hedendaags door de organisatie geformuleerde kernwaarden betreffen betrokken, 

concreet, authentiek en betrouwbaar (2019, tevens in meerjarenplan en jaarplan 2022). 

“KERNWAARDEN - STGL levert waarden gedreven zorg! 

BETROKKEN We kennen onze cliënt 

BETROUWBAAR We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen 

CONCREET We richten ons alleen op datgene wat ertoe doet 

AUTENTHIEK We zijn eerlijk - gelijkwaardig en staan met beide benen op de grond (Platte organisatiestructuur, 

gelijkwaardigheid binnen de hele organisatie, hoge cliënt en medewerker tevredenheid)” 

 
Er is een eenhoofdige Raad van Bestuur. Er is een breder, klein Management Team en bedrijfsbureau. TGL 

onderhoudt goede contacten met gemeenten, samenwerkingspartners, aanbieders en is goed verankerd in 

netwerken. Bestuur & Toezicht is uitgewerkt in de statuten en reglementen (en bijbehorende stukken als 

informatieprotocol). Ook aan de Governancecode Zorg is en wordt uitwerking gegeven. 

Verantwoording wordt afgelegd aan Rijksoverheid, gemeenten, verzekeraars e.a. TGL opereert binnen de 

algemeen wettelijke kaders van toepassing op de Zorg (WNT, Wtzi / (A)Wtza e.a). Zo ook binnen de WBTr. 
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Algemene ontwikkelingen in de Zorg betreffen onder meer (toename) zorgvraag, vergrijzing, 

technologische ontwikkelingen, vraagstuk arbeid (krapte, in-uitstroom, verzuim) en hedendaagse 

“netwerkorganisaties”. Zo ook is duurzaamheid een thema. 

Cliëntenstroom TGL is opgebouwd en redelijk stabiel. De omzet  is  in de loop der jaren gegroeid zijn. Er 

wordt gewerkt met medewerkers in loondienst en een aantal gespecialiseerde ZZP’ers. De cliëntwaardering 

is structureel zeer hoog. TGL heeft (ook) in 2021 een award gekregen, voor top 10 Zorgaanbieders. 

Voor 2022 is een actieplan geformuleerd, met actiepunten verwerkt in de financiële (Q) rapportages. 

Indeling naar pijlers belang van tevreden cliënten, medewerkers en een gezonde en duurzame organisatie. 

Uiteraard heeft het wereldbeeld Covid 19 met prioriteit de aandacht gehad en nog steeds. Het belang, de 

gezondheid van cliënt en medewerker voorop. 

 

 
Vacature Bestuurder Thuiszorg 

 

Thuiszorg Groot Limburg kent een eenkoppige Raad van Bestuur, aangeduid met de Bestuurder. De 

Bestuurder is verantwoordelijk voor het Algemeen Management. Bestuur & Toezicht zijn gescheiden (two 

tier). 

Er is een Raad van Toezicht (RvT) met wettelijke taken als werkgever, toezicht houden en strategisch 

advies, zo ook zij een goedkeurende taak (als in de statuten) en een verantwoordingstaak heeft. Er is een 

Raad van Toezicht van vier natuurlijke personen. Kennis Juridisch, Financiën, Zorg en Compliance & 

Governance zijn geborgd. Er zijn drie commissies: Audit & kwaliteit, Selectie-en benoeming, Remuneratie. 

De Bestuurder (het gevraagde profiel) borgt onder meer: 

• Algemeen Management, algemene gang van zaken, Dagelijks Bestuur 

• Handelend in overeenstemming met / binnen de ruimte van de statuten (en reglementen) 

• Deugdelijk ondernemingsbestuur (en behoorlijke taakvervulling) (en binnen wetgeving en codes) 

• Bewaken van continuïteit van de organisatie en kwalitatieve dienstverlening (goede zorg) 

• Goedkeuring vragend aan de RvT overeenkomstig de statuten 

• Goede, tijdige, adequate informatievoorziening (passend naar bedrijfsvoering, en de RvT) 

• Constructief samenspel met de RvT 

• Goede interactie met de Voorzitter RvT en de RvT 

• Passende transparantie 

• Een constructieve relatie met de Ondernemingsraad (OR) en Cliëntenraad (CR), zowel qua 
informatievoorziening als ook qua omgang 

• Een financieel gezonde organisatie en goed risicomanagement(systeem) 

• Integraal management (als financieel, human resources, bedrijfsvoering, zorg, stakeholdermanagement) 

• Belang van de stichting voorop, integriteit, onafhankelijkheid, geen tegenstrijdig belang(en) 

• Voorbeeldgedrag, voorbeeldcultuur met passende normen, waarden en open aanspreekcultuur 

• Medewerkers en cliënten centraal 

• Een passend Management Team en organisatiestructuur en passend kunnen delegeren 

• Inspirerend Leiderschap 

• Passend ondernemerschap 

• Tevens People Manager 

• Netwerker, passende relaties als met overheid, gemeenten, zorgverzekeraars, ketens 

• In passende dialoog met de omgeving (doch binnen de ruimte van de statuten) 

• Passende verantwoording van de organisatie o.a. naar omgeving, stakeholders, belanghebbenden 

• Het volgen van ontwikkelingen als op gebied van zorg, arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid 

• Strategie ontwikkeling & beleid i.s.m. organisatie TGL binnen ruimte statuten, goed te keuren door RvT 

• Passende doelmatigheid, effectiviteit, efficiency e.a. 
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De Bestuurder beschikt over competenties (en kennis / vaardigheden / uitgangspunten): 
 

• Gedegen kennis & ervaring als Bestuurder 

• Een profiel als Executive, uitvoerend 

• Kennis (en ervaring) Bestuur & Toezicht 

• Kennis van en onderschrijving Governancecode Zorg 2022 

• Dragen van bestuursverantwoordelijk(heden) 

• Kennis en ervaring Zorg 

• Een constructieve relatie, interactie, communicatie met de RvT 

• Sterk in passende communicatie en passende transparantie 

• Constructieve relatie, interactie, communicatie met OR en CR 

• Financieel & risicomanagement 

• Integraal management, helicopterview, grote lijnen inzake disciplines 

• Integriteit, belang van de stichting voorop, onafhankelijkheid en geen tegenstrijdig(e) belang(en) 

• Geen belangenverstrengelingen en open aanspreekcultuur en gedrag 

• Voorbeeldgedrag 

• Inspirerend Leiderschap en passend ondernemerschap 

• Tevens People Manager 

• Netwerker, passende relaties als met overheid, gemeenten, zorgverzekeraars, ketens 

• In passende dialoog met de omgeving (doch binnen de ruimte van de statuten) 

• Passende verantwoording van de organisatie o.a. naar omgeving, stakeholders, belanghebbenden 

• Begrip van de organisatie, speelveld en Zorgontwikkelingen 

• Het volgen van ontwikkelingen als op gebied van zorg, arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid 

• Strategie ontwikkeling & beleid i.s.m. organisatie binnen ruimte statuten, goed te keuren door RvT 

• Strategisch denker, analytisch en planmatig 

• Stevige gesprekspartner en goed in passende verbinding, communicatie, interactie 

• Standvastig en passend besluitvaardig 

• Hoog, passend verantwoordelijkheidsgevoel 

• Zelfreflectie en long life learning / professionalisering 

• Stressbestendig bij de rol, zo ook bij complexiteit en urgentie 

• De Leider en gepaste teamspeler, teamgeest (organisatie, zo ook samenspel met RvT) 

• Kunnen delegeren 

• Sterk in passende omgang en communicatie met verschillende gremia (o.a. luisteren en empathie) 

• Flexibiliteit, passend wendbaar bij ontwikkelingen en gepaste urgentie 

• Gepaste effectiviteit, efficiency, doelmatigheid e.a. 

• Voor fase groeiende organisatie 

• Ruimte voor authenticiteit, en diversiteit in de organisatie 

• Beschikbaarheid, tijd, met opgave van nevenfuncties 
 

Voor verdere informatie inzake de vacature kunt u contact opnemen met: dhr. T. Peters (Voorzitter RvT 

TGL): 06-19580313. Uw sollicitatie kunt u doen toekomen aan dhr. T. Peters op het e-mailadres: 

voorzitter.rvt@thuiszorggrootlimburg.nl 

Geselecteerde kandidaten zullen in eerste instantie gesprek(ken) voeren met de RvT van TGL.  

Indien volgend een tweede gespreksronde, zullen in de tweede gespreksronde onder meer de OR en CR van 
Thuiszorg Groot Limburg passend betrokken worden bij de procedure en dit  vervolggesprek.  

Sluitingstermijn reactie: 31 oktober 2022. Eerste gespreksronde als 14 november. Mogelijk tweede 
gespreksronde als vanaf midden november. Aanvang beoogd per januari 2023. 
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