
 
 

                                                                             
 

 
 
Voor Vanboeijen komt Heeredwinger graag in contact met een  
 
 

Management-duo in de complexe zorg 
(een manager en een gedragsdeskundige) 

 
 
Lees meer over deze beide kwartiermakers in een persoonlijk verslag van de interviews 
 
 
Dit is een ander profiel dan u van ons gewend bent. Normaal beschrijven wij kort de 
organisatie, de vacante positie, de opgaven en de competenties die verlangd worden. Na 
meer dan tien interviews bij Vanboeijen, waarbij ik werd meegenomen in de wereld van de 
complexe zorg, geloof ik dat een beschrijving van mijn persoonlijke ervaringen u beter 
inzicht geven in de opgaven die binnen de complexe zorg voorliggen en of die voor u 
aantrekkelijk zijn, dan een meer abstracte tekst. Ik sprak gedurende een week met 
gedragsdeskundigen, zorgmanagers, ondersteuners en clustermanagement. Ik werd 
allereerst getroffen door de betrokkenheid van alle geïnterviewden bij de doelgroep. Wij 
hebben het over cliënten met een verstandelijke beperking met, zoals dat heet, moeilijk 
verstaanbaar gedrag. Het was voor geen van de geïnterviewden een vanzelfsprekende zaak 
om aan het einde van hun studie te kiezen voor deze doelgroep. Vaak is het toeval dat hen 
met deze doelgroep in aanraking brengt. En die ontmoeting leidt tot een onvoorwaardelijke 
betrokkenheid en een keuze om het leven voor deze cliënten zo gewoon mogelijk te maken. 
Het is prachtig om te ervaren dat vaak jonge mensen, ieder vanuit haar of zijn rol, hun 
professie ten dienste stellen van de ontwikkeling van deze doelgroep.  
 
Wat mij ook opviel in de gesprekken is de focus van de organisatie op de zorg voor de 
cliënten. Alle geledingen dragen op hun manier in denken of in handelen direct bij aan dat 
doel. Dat leidt tot transparantie en hechtheid. Dat kan te maken hebben (daarvoor ben ik er 
te kort geweest) met de wijze waarop de visie van Vanboeijen geïnternaliseerd is. Een ieder 
spreekt met verve over ‘de Vanboeijen manier’. Ik leg die visie maar in mijn eigen woorden 
uit, op het gevaar af dat ik niet volledig ben. U kunt, indien u geïnteresseerd bent, stukken 
van mij ontvangen waarin visie en aanpak nauwgezet worden beschreven.  
 
Vanboeijen gaat ervan uit dat een cliënt een zo gewoon mogelijk leven moet kunnen leiden. 
Op alle domeinen van het leven: wonen, werken, vrije tijd en zo veel meer. Om dat te 
kunnen realiseren hanteert Vanboeijen het begrip: onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. 
De cliënt kan altijd rekenen op aandacht, steun en begrip van zijn directe begeleiders. Net 
zoals die begeleiders weer kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke support van de 
zorgmanager en de gedragsdeskundige. Zo ontstaat een keten van driehoeken. Allereerst de 
driehoeksrelatie: begeleider, client, verwanten en vervolgens de driehoeksrelatie: begeleider, 
zorgmanager, gedragsdeskundige. Het gedrag van de cliënt, hoe moeilijk soms ook, wordt 
begrepen vanuit zijn behoeften en die vormen het vertrekpunt voor de inrichting van de zorg 
en ondersteuning, die in de kern gericht is op ontwikkeling van de cliënt. Ik hoorde mooie 
voorbeelden: cliënten die niet langer de hele dag in hun woning verblijven, maar kunnen 
genieten van het werken in hun tuin of plezier beleven op de dagbesteding.  



 
 

                                                                             
 
 
Vanboeijen wil een leefklimaat voor de cliënten dat gericht is op hun behoeften en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Cliënten zijn gebaat bij een stabiele omgeving. Continuïteit in 
de teamsamenstelling is voor het leefklimaat van groot belang, maar vertrek van 
medewerkers is natuurlijk een fact of live.  
 
In de organisatie van Vanboeijen is een cluster complexe zorg gevormd. Daarmee wordt nog 
eens gemarkeerd dat Vanboeijen een keuze maakt voor deze doelgroep. Het cluster staat 
onder leiding van Joke van Leeuwen en kent vijf teams met (persoonlijk) begeleiders 
(mbo/hbo), zorgmanagers, kwaliteitsverpleegkundigen en gedragsdeskundigen. Alle 
teamleden zijn binnen en buiten het team met elkaar verbonden door overleg over het 
persoonlijke plan voor de cliënt, zorgprogramma’s, caseload, beleid, intervisie, roostering, 
werving en selectie, persoonlijke- en managementontwikkeling. Het cluster complexe zorg 
gaat uitbreiden. Joke van Leeuwen legt uit. “In Nederland zijn circa 100 mensen met moeilijk 
verstaanbaar gedrag waarvoor eigenlijk geen plek is. Het idee is om voor deze groep 
regionaal zogeheten maatwerk plekken te creëren onder regie van de zorgkantoren. 
Vanboeijen is met de zorgkantoren overeengekomen dat Vanboeijen in 2021 zes cliënten zal 
gaan opnemen. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Uiteindelijk moet er een nieuw team 
komen voor deze zes cliënten en cliënten die nu al bij Vanboeijen wonen. Dat betekent dat 
we huisvesting moeten organiseren, een nieuw team formeren waarbij de medewerkers de 
cliënten die vanuit Vanboeijen komen volgen, een leidinggevend duo aantrekken 
(zorgmanager en gedragsdeskundige), werkprocessen uitlijnen en de zes nieuwe cliënten 
gefaseerd laten instromen. We hebben niet stil gezeten, zegt Joke. Eind maart hebben we 
vier units gereed voor vier cliënten en 12 medewerkers. Twee daarvan komen van buiten 
Vanboeijen. Later dit jaar willen we nog eens 12 cliënten in nieuwe, semi permanente 
huisvesting laten instromen. Dat zijn cliënten voor een maatwerk plek, maar ook cliënten van 
de wachtlijst en cliënten van binnen Vanboeijen”. 
 
We zijn dus nu met spoed op zoek naar twee kwartiermakers: een manager zorg en een 
gedragsdeskundige. Ik vraag Joke wat het leuk maakt om dit op te pakken. “We hebben alle 
antwoorden niet. Je kunt exploreren en ontdekken. Je mag, met hulp en steun, ondernemer 
zijn. Dat geeft de vrijheid om te pionieren”. Op mijn vraag naar competenties antwoordt 
Joke: “Ik zoek mensen met executie kracht, die tegelijkertijd rust in optreden hebben, de 
dialoog zoeken en kunnen reflecteren op hun handelen. En daarvoor betaalt Van Boeijen 
goed”. Ik blijf hangen aan het begrip ‘ondernemerschap’. Eén van de zorgmanagers vertelde 
mij hoe zij in haar team met succes zijinstroom had weten te realiseren en hoe zij, met 
behulp van subsidiegelden, de kwaliteitsverpleegkundige binnen Vanboeijen had 
geïntroduceerd. Mooie voorbeelden van regie en ondernemerschap. 
 
Tot slot nog iets over de kwalificaties voor het duo dat Vanboeijen zoekt. De 
gedragsdeskundige is een GZ psycholoog (in opleiding) of orthopedagoog. Bij voorkeur met 
ervaring in de complexe zorg. Iemand die stevig in haar of zijn schoenen staat, richting geeft 
en zich verbindt met deze doelgroep. Bij de zorgmanager gaat het om management ervaring 
in de zorg, ondernemerschap en organisatietalent en bedrijfskundig inzicht. De gezochte 
zorgmanager is een gerijpte autoriteit die deze uitdaging omarmt. 
 
 
 
 



 
 

                                                                             
 
 
Heeft u belangstelling voor een van beide posities, stuur dan uw curriculum vitae voor 
vrijdag 19 februari naar Jacques Heldoorn van Heeredwinger Advies 
(j.heldoorn@heeredwinger.nl). Een brief is in dit stadium nog niet nodig. U kunt hem ook 
bellen (06-25024328) voor nadere informatie. De ontmoetingen bij Vanboeijen staan op de 
rol voor eind februari. Het salaris voor beide posities is in overeenstemming met de zwaarte 
van de opgaven die voorliggen. 
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