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Voorzitter Raad van Bestuur Pro Senectute 
 

Pro Senectute 

 

Stichting Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg en een 

stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede 

omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen zijn.  

Op 10 locaties verspreid over het land (Den Haag, Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem, 

Soest, Doorn en Lochem) streeft Pro Senectute (met een hoofdkantoor in Amsterdam) 

naar een continuüm van zelfstandig wonen tot volledig verzorgd en verpleegd wonen.  

In sommige locaties is dat continuüm nog niet gerealiseerd, maar zijn er wel plannen 

voor de toekomst. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwbouw in Bloemendaal en 

Lochem. 

 

Binnen Pro Senectute worden drie rechtsvormen onderscheiden: 

 Vereniging Pro Senectute - bewaakt de identiteit van Pro Senectute, is enig 

aandeelhouder van de Pro Senectute Vastgoed B.V. 

 Pro Senectute Vastgoed B.V. - beheert het vermogen 

 Stichting Pro Senectute - exploiteert de locaties 

De onderlinge samenwerking komt onder andere tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage 

van de Vereniging aan de exploitatie van de Stichting. Deze zogeheten ‘Plusfunctie-

bijdrage’ komt volledig ten goede aan bewoners. 

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Vastgoed B.V. en is verantwoordelijk 

voor de exploitatie van de locaties. De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit één 

vaste bestuurder en een interim bestuurder. Kort geleden heeft de vaste bestuurder een 

nieuwe baan aanvaard buiten Pro Senectute. Aangezien de interim bestuurder zijn 

interim periode per 1 januari a.s. wil afronden, ontstaat voor de organisatie een situatie 

waarin met spoed een nieuwe bestuurder moet worden gezocht.  

Inmiddels is het besluit genomen om te koersen op de aanstelling van één bestuurder in 

vaste dienst per 1 januari 2020 en daarmee af te stappen van het tweehoofdig bestuur, 

dat de afgelopen jaren de praktijk was. Voorwaarde hierbij is ondersteuning door een 

adequaat lijnmanagement en een aantal cruciale staffuncties. Inmiddels zijn stappen 

gezet om hieraan te voldoen.  

 

Bij Pro Senectute werken in totaal rond de 800 mensen (ruim 300 fte’s). Naast deze 

medewerkers werkt Pro Senectute samen met een grote en trouwe groep vrijwilligers.  

De totale omzet van Stichting Pro Senectute bedroeg in 2018 ca. € 30 miljoen. De Pro 

Senectute Vastgoed BV beheert een vermogen in vastgoed van ca. € 75 miljoen.   

 

Voor meer informatie over Pro Senectute, zie www.pro-senectute.nl.   
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De organisatie  

 

De organisatie van Pro Senectute is ingericht op basis van het principe ‘vrijheid in 

gebondenheid’. Beleid wordt centraal ontwikkeld en vastgesteld in het 

managementteam (MT). De uitvoering is lokaal in resultaatverantwoordelijke afspraken 

vastgelegd.  

Het MT bestaat, naast de Raad van Bestuur (RvB), uit een aantal locatiemanagers en 

staffunctionarissen. In het verlengde van een recent gehouden onderzoek binnen de 

organisatie loopt momenteel intern een discussie over de meest optimale invulling van 

deze functies en het MT, alsmede de samenwerking tussen primair proces en de 

ondersteuning.  

 

Naast de locatiemanagers en de voorzitter RvB, maken ook de business-controller, de 

HRM manager, de manager Kwaliteit en de (te werven) secretaris RvB deel uit van het 

MT. De betrokkenheid en inzet bij het MT van de managers Facilitair, ICT en PR & 

Communicatie wordt nog nader ingericht. Op korte termijn zal de (top)structuur van de 

organisatie in een helder schema worden vastgelegd. 

  

Uiteraard is de voorzitter RvB ook bestuurder van de organisatie in de zin van de Wet op 

de Ondernemingsraden en als zodanig gesprekspartner voor de Ondernemingsraad van 

Pro Senectute. Diezelfde rol vervult hij/zij in het overleg met de Centrale Cliëntenraad. 

Verder vertegenwoordigt de bestuurder Pro Senectute in allerlei externe overlegsituaties 

en onderhoudt hij/zij contacten met een veelheid aan relaties van de organisatie.  

 

De voorzitter Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht alsmede 

aan het Bestuur van de Vereniging, die een personele unie kennen. De Raad van 

Toezicht/Bestuur is medio 2017 en vervolgens in september 2019 vernieuwd.   

 

De uitdagingen 

Vanuit een rijke historie biedt Pro Senectute een onderscheidende woon- en 

zorgomgeving voor ouderen, in een continuüm van vooral fijn en veilig wonen tot het 

bieden van (verpleeghuis)zorg als dat nodig is. De wereld rondom en van Pro Senectute 

zelf is daarbij sterk in beweging.  

De komende periode staat onder meer op de agenda: de aanscherping van de strategie 

(waaronder de bijpassende positionering en schaalgrootte), de doorontwikkeling en 

implementatie van een integrale visie op kwaliteit en het kwaliteitsbeleid van de 

(verpleeghuis)zorg en een toekomstbestendige exploitatie. Tegelijkertijd lopen er twee 

grote nieuwbouwprojecten in Lochem en in Bloemendaal en staat de renovatie van een 

locatie in Amsterdam op stapel. De interne dienstverlening (Finance, HR, ICT) vraagt om 

een duidelijke visie op positionering en toegevoegde waarde. Kortom, een zeer dynamisch 

en uitdagend speelveld! Dit vraagt om versterking van het leiderschap op alle niveaus in de 

organisatie. 
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De voorzitter Raad van Bestuur zal hierbij een belangrijke voortrekkersrol spelen, waarbij 

het realiseren van de doelstellingen hand in hand gaat met de eigen ontwikkeling in de 

volle breedte van de bestuurlijke verantwoordelijkheid. 

De functie 

 

De voorzitter Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van wonen en 

zorg voor de bewoners en voor alle medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Hij/zij 

geeft als voorzitter van het MT direct leiding aan alle locatiemanagers en staf-

functionarissen en indirect aan alle medewerkers van Pro Senectute.  

 

Het profiel 

 

De nieuwe bestuurder van Pro Senectute is, gelet op het voorgaande, een schaap met vijf 

poten. Hij/zij zal affiniteit met (c.q. ervaring in) de (ouderen)zorg moeten hebben. Hij/zij 

heeft ervaring met strategisch denken en werken, bedrijfsvoering, vastgoed, personeel 

en organisatie en heeft ervaring  op financieel terrein. Maar bovenal zal hij/zij iemand 

moeten zijn die gewend is om met (geplande) veranderingen om te gaan en daarin 

koersvast blijft opereren. Tevens iemand die vlot kan schakelen tussen strategie en 

uitvoering, tussen zorg en bedrijfsvoering. Die medewerkers in de organisatie mee kan 

nemen in de nodige veranderingen en verbindingen tot stand kan brengen. Die de kans 

neemt om de organisatie toekomstbestedig te maken en zo van betekenis kan zijn voor 

de specifieke doelgroep van Pro Senectute.    

 

De belangrijkste kernwoorden voor de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur zijn: 

strategisch, ondernemend en koersvast. 

 

Andere functie-eisen en gewenste competenties 

 

 U beschikt over academisch werk- en denkniveau. 

 U hebt sterke affiniteit met de missie en visie van Pro Senectute en de specifieke 

identiteit van de organisatie.  

 U hebt aantoonbaar affiniteit met en een heldere visie op (ouderen)zorg en -

wonen en kan die goed uitdragen. 

 U beschikt over ruime managementervaring op strategisch niveau en u bent in 

staat om integraal verantwoordelijk te zijn voor de organisatie. 

 U hebt ervaring met complexe verandertrajecten, bent niet bang om de 

organisatie verdergaand te veranderen en bent in staat ‘out of the box’ te 

denken en innovatieve oplossingen te creëren. 

 U bent analytisch sterk, stelt makkelijk prioriteiten, stuurt goed op gemaakte 

afspraken en behoudt steeds het overzicht. 

 U bent sensitief en hebt  goed oog voor verhoudingen. 

 U bent in staat om gesprekspartner te zijn voor onderling sterk uiteenlopende  

stakeholders. 
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 U bent transparant, resultaatgericht, gestructureerd en besluitvaardig en u 

communiceert helder en duidelijk.  

 U bent een verbindend leider, die ruimte geeft en mensen kansen biedt. 

 U hebt het vermogen medewerkers mee te nemen en te enthousiasmeren. 

 U bent zowel zakelijk als relationeel ingesteld en hebt gevoel voor humor. 

 U hebt hart voor mensen, kunt ze meenemen in verandering, maar daar waar 

nodig kunt u ook de confrontatie aangaan en vasthoudend zijn. 

 U hebt een moderne visie op - en omgang met - toezicht en bent een goede 

overlegpartner voor de OR en de CCR. 

 U hebt het vermogen om te behouden wat goed is en te vernieuwen waar dat 

nodig is.  

 U bent eerlijk en integer. Verder werkt u zorgvuldig en gedegen. 

 Uw schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn bovengemiddeld en u beleeft 

plezier aan netwerken binnen en buiten de organisatie. 

 

Inzet en arbeidsvoorwaarden 

 

Het betreft een fulltime positie. De bezoldiging is in overeenstemming met de zwaarte 

van de functie en bedraagt op dit moment maximaal € 130.000,- per jaar (Klasse II Zorg- 

en Jeugdhulp WNT 2019). Een leaseauto en onbelaste onkostenvergoeding maken deel 

uit van de arbeidsvoorwaarden. 

 

Selectietraject  

 

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan  

Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken 

met kandidaten en draagt drie of vier kandidaten voor aan Pro Senectute.  

Daar vindt de verdere selectie plaats.  

 

Hieronder de beoogde planning in de volgende weken:  

 

Week 38   Zaterdag 21 september plaatsing vacature in diverse media  

Week 38 – 40   Start search kandidaten en responstermijn  

Week 41 – 42      Gesprekken bij Boer & Croon, resulterend in de voordracht van 

drie of vier kandidaten aan Pro Senectute 

Week 43 – 44     Vervolggesprekken bij Pro Senectute, resulterend in de selectie 

van een eindkandidaat 

Week 45   Eventueel assessment en inwinnen referenties  

Week 46   Arbeidsvoorwaardengesprek en formele benoeming  
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Reactie  

 

Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober melden door hier een motivatiebrief en 

een curriculum vitae te uploaden. U kunt uw brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de 

heer S.Y. Leistra. Voor vragen kunt u hem bereiken via het secretariaat van Boer & Croon 

(Marie Rahajaan, tel. 020 - 301 43 07) of via zijn mailadres: s.leistra@boercroon.nl. 

 

 

https://boercroon.secure.force.com/cxsrec__cxsSearchApply?positionId=a0S0X000017xCJK&mediaChannel=a0Qb0000000Ihpi&formId=a0cb0000000HHoP
mailto:s.leistra@boercroon.nl

