
                                                                         

 

 

 

Heeredwinger Advies is voor Ambulancezorg Groningen op zoek naar een 

 

Lid Raad van Toezicht, 
met kennis en ervaring in het openbaar bestuur in de Provincie Groningen 

 

 

De organisatie 

Ambulancezorg Groningen verzorgt vanuit 13 posten de ambulancezorg in de stad en de provincie 

Groningen.  

320 uitstekend opgeleide chauffeurs en ambulanceverpleegkundigen verwerken circa 56.000 

opdrachten per jaar, en dat aantal groeit. Dat betreft uiteraard verzoeken om acute zorgassistentie, 

maar ook het zogeheten gepland en besteld vervoer. Ook verzorgt de Stichting het huisartsenvervoer 

voor de Doktersdienst Groningen.  

Ambulancezorg Groningen is een zorgorganisatie met betrokken medewerkers, financieel gezond, en 

de primaire processen zijn uitstekend georganiseerd. De Stichting heeft een significante positie in de 

keten van organisaties die actief zijn in het domein van de (acute) zorg.  

 

 

De ontwikkelingen 

De komende jaren staan onder meer in het teken van: 

 

• De toenemende zorgvraag en de daarmee gepaarde beschikbaarheidsvraag van ambulancezorg; 

• De effecten van maatschappelijke trends als vergrijzing en het langer thuis wonen van kwetsbare 

ouderen; 

• Medisch/technologische ontwikkelingen en innovaties en mogelijke investeringen op deze punten; 

• De inrichting van het Kennis & Experticecentrum en de beoogde start van de opleiding 

Ambulanceverpleegkundige; 

• De samenwerking met de collega ambulancebedrijven in het Noorden en  

verdere samenwerking in de keten (acute) zorg, waaronder de Meldkamer Noord Nederland ; 

• Het nog verder benutten van de mogelijkheden die de ICT biedt. 

 

Voor die ontwikkelingen en oplossingen geldt dat deze moeten passen bij de cultuur van de 

organisatie. Dat wil zeggen pragmatisch, praktisch, oog voor mensen en financiële kaders en… samen 

beter! 

 

 

Lid Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Directeur-Bestuurder en op de algemene zaken in de 

organisatie en staat de Raad van Bestuur met raad bij.  

De Raad bestaat uit 3 leden: Bertus Fennema (thans voorzitter), Wim van de Weijer en Gea van Dijk. 

Per 1 oktober wordt Gea van Dijk voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad neemt na 8 jaar 

afscheid van Bertus Fennema.  

  

 

 



                                                                         

 

 

Het profiel 

• De raad zoekt aanvulling met expertise in het lokaal openbaar bestuur. U woont in de provincie 

Groningen en beschikt over recente bestuurlijke ervaring; 

• U bent op de hoogte van de rol van de ambulancezorg in de samenleving, zowel voor de 

reguliere- als voor de acute zorg of kunt u zich die snel eigen maken. Kennis over de organisatie 

van het openbaar bestuur bij ongevallen en rampen en de inzet van ambulancezorg daarbij is een 

pré; 

• U wilt de kennis over het werkveld van de ambulancezorg uitbreiden en zich de daarbij behorende 

regelgeving en de Governance Code voor de zorg eigen maken; 

• U weet het juiste evenwicht te hanteren tussen betrokkenheid en distantie; 

• U heeft inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid, financiën en continuïteit die aan een 

organisatie als de Ambulancezorg Groningen gesteld worden of hebt de vaardigheden om dit 

inzicht snel te ontwikkelen;  

• U heeft een open attitude, bent positief-kritisch en heeft een onafhankelijke opstelling; 

• U bent een prettige collega en kan goed in teamverband werken; 

• Vanzelfsprekend bent u voldoende beschikbaar (de RvT vergadert zeker 6 x per jaar en het 

nieuwe lid zal ook van een tweetal commissies lid zijn en anderzijds incidenteel beschikbaar 

moeten zijn); 

• U bent bereid om zich (indien nodig) te scholen als toezichthouder. 

 

 

De procedure 

De Raad van Toezicht heeft Heeredwinger Advies gevraagd om kandidaten voor deze positie voor te 

stellen. Wanneer u zich herkent in het profiel zijn uw reactie en curriculum vitae welkom bij Mirjam 

Smit. U kunt haar bereiken via m.smit@heeredwinger.nl en/of 06-25125086/050-3132182. Meer 

informatie kunt u vinden op www.ambulancezorggroningen.nl 

 

De reactietermijn sluit op 04-04-2018. Na brief- en cv-selectie zullen kandidaten uitgenodigd worden 

voor verkennende gesprekken met Mirjam Smit. 
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