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Movisie 
 
Voorzitter raad van bestuur 

 
Organisatie 
Movisie is het landelijke kennisinstituut op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en 
sociale veiligheid. Movisie operereert tussen gemeenten, instellingen, professionals, vrijwilligers 
en cliënten/burgers in. Het sociaal domein verandert ingrijpend en zorgt voor andere 
verhoudingen tussen overheid, professionals en burgers. De behoeften en mogelijkheden van 
burgers staan voorop. Professionals en overheden moeten hiervoor ruimte bieden en burgers 
waar nodig ondersteunen. Voor overheden (Rijk, provincies en gemeenten), burgers, 
professionals en hun organisaties ontwikkelt, verzamelt, valideert en verspreidt Movisie 
diepgaande en praktijkgerichte kennis. Door kennis en ervaring ook in de praktijk toe te passen, 
zorgt Movisie voor een voortdurende verbinding tussen de werelden van beleid, wetenschap en 
praktijk. Dit om uiteindelijk bij te dragen aan een goede kwaliteit van leven voor de inwoners 
van ons land en een samenleving met veerkracht. 
 
De in totaal circa 140 medewerkers zijn werkzaam in zelf- en samensturende zelfstandige 
eenheden met ieder een inhoudelijk thema. Hiermee beoogt Movisie zowel landelijk als 
regionaal meer ondernemerschap en impact te realiseren. De zelfstandige eenheden worden 
ondersteund door medewerkers in de bedrijfsvoering. Movisie is een stichting zonder 
winstoogmerk en wordt voor 50% gefinancierd door het ministerie van VWS en verder door 
acquisitie van 2e en 3e geldstromen. Het totale budget bedraagt € 14M. De organisatie wordt 
aangestuurd door de directeur bedrijfsvoering, directeur kennis & innovatie en de voorzitter 
raad van bestuur. Het kantoor is gevestigd in Utrecht. Voor meer informatie: www.movisie.nl. 
 
Ontwikkelingen en opgaven 
De landelijke kennisinfrastructuur, waar Movisie onderdeel van uit maakt, is bezig met een 
transformatie als gevolg van verschuivingen in het zorg- en sociale domein. Gemeenten hebben 
door de decentralisaties een sleutelrol gekregen en ook digitalisering draagt ertoe bij dat de 
omgeving snel verandert. De landelijke kennisinstellingen kiezen in samenwerking met diverse 
partners, zoals VWS, de VNG en werkplaatsen sociaal domein voor een regisserende en 
verbindende rol in deze transformatie met als doel kennis dienstbaar te laten zijn aan de 
zoektocht naar de beste oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken.  
 
De afgelopen drie jaar heeft Movisie als gevolg van deze ontwikkelingen hard gewerkt aan de 
omvorming van een aanbod gestuurde naar vraaggerichte organisatie. Er is een meer 
samenwerkend, organisatie-overstijgend en op resultaat gericht netwerk ontstaan. Deze 
beweging vraagt van medewerkers binnen Movisie een integrale en marktgerichte kijk en 
manier van werken en wordt ervaren als een goede maar ook noodzakelijke beweging op weg 
naar een duurzame toekomstbestendige organisatie.  

http://www.movisie.nl/
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Bij Movisie werken bevlogen, betrokken en sterk inhoudelijk gedreven medewerkers. De 
snelheid waarmee de meer marktgerichte beweging tot stand kan komen verschilt per 
medewerker en vraagt nog de nodige aandacht en begeleiding. Daarnaast wordt momenteel de 
structuur van zelf- en samensturende zelfstandige eenheden geëvalueerd om waar nodig te 
worden bijgesteld. 
 
In 2016 is Movisie structureel met € 1M gekort op haar instellingssubsidie wat deels, maar nog 
onvoldoende, wordt opgevangen met extra inkomsten uit specifieke programma- of 
projectsubsidies of specifieke opdrachten en inkomsten. In 2016 heeft dit geleid tot een 
reductie van het personeelsbestand met 11 medewerkers. Ook vanaf 2019 krijgt Movisie te 
maken met een jaarlijkse korting (1t) op haar instellingssubsidie. 
 
Om meer 2e en 3e geldstroom inkomsten uit de sterk veranderende markt met versnipperde 
budgetten te kunnen halen heeft Movisie een helderder profiel met een aansluitend portfolio 
nodig. Onder externe begeleiding wordt sinds eind januari een aantal sessies met medewerkers 
en externe stakeholders belegd. Mede aan de hand van de uitkomst uit deze sessies wil de raad 
van toezicht samen met de nieuwe bestuurder en directie een helder profiel en bijbehorende 
strategische koers van Movisie voor de komende jaren bepalen.  
 
De functie 
De voorzitter raad van bestuur is als statutair bestuurder eindverantwoordelijk voor de 
organisatie en zorgt voor (landelijke) herkenbaarheid en continuïteit van Movisie. Hij of zij legt 
verantwoording af aan de raad van toezicht die bestaat uit zeven leden (inclusief voorzitter): 

• over de strategie, visie, beleid en doelstellingen, communicatie en realisatie hiervan;   
• over het bedrijfsplan, jaarlijkse begroting, de financiële verslaglegging en voor het 

waarborgen van een transparante en efficiënte bedrijfsvoering (PIOFAC); 
• over de gestelde (financiële) doelen en resultaten. 

De voorzitter raad van bestuur onderhoudt contacten met de ondernemingsraad en is 
bestuurder in de zin van de WOR. 
 
De voorzitter raad van bestuur is bij uitstek het verbindend boegbeeld naar binnen en buiten en 
weet goed zijn of haar rol te vervullen aan de strategische tafels met collega-bestuurders in de 
(kennis)keten. Hij of zij is in staat op gezagsvolle wijze een gezamenlijke, integrale visie op 
vraagstukken in het sociaal domein te helpen ontwikkelen en na te leven. 
 
Hij of zij is verantwoordelijk voor de omvorming van kennisontwikkeling waarbij effectiever 
invulling wordt gegeven aan de wisselwerking tussen landelijke en decentrale 
kennisontwikkeling en -deling en aanpak van de transformatie van het sociale domein. Last but 
not least is hij of zij binnen de eigen organisatie eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling 
van de zelf- en samensturende zelfstandige eenheden.  
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Profiel voorzitter raad van bestuur 
De voorzitter raad van bestuur 

• beschikt over stevige kennis van / passie voor ontwikkelingen binnen het sociaal domein 
van zorg, welzijn & participatie, met een strategische, integrale visie op de sector; 

• heeft goede kennis van het lokale openbaar bestuur, weet hoe de hazen lopen en 
besluitvorming gaat, spreekt de taal, heeft een actueel en warm (bestuurlijk) netwerk bij 
de grotere lokale overheden; 

• heeft aanvullend een voor Movisie relevant netwerk op strategisch, landelijk niveau; 
• heeft gevoel bij en passie voor het kennisintensieve onderzoekskarakter van Movisie; 
• heeft daarnaast een zakelijke en resultaatgerichte aanpak: kan focus aanbrengen en 

richting geven, kan op directe doch prettige wijze (op het eerste oog) complexe zaken 
ontrafelen en stapsgewijs oplossen, gaat aan de slag; 

• heeft oog voor marktkansen en kan nieuwe verdienmodellen (helpen) ontwikkelen; 
• is in staat Movisie ook commercieel te positioneren en van hieruit de eigen organisatie 

te motiveren kansen en opdrachten te realiseren 
• kan sturen op declarabiliteit en vraaggericht werken; 
• heeft affiniteit met moderne technologie en is zichtbaar op social media; 
• is een people-manager met ondernemingszin op publiek/privaat speelveld; 
• heeft ervaring met het leidinggeven aan een grotere groep hoog opgeleide professionals 

en ervaring met verbeter- en veranderingsprocessen in een organisatie; 
• beschikt over verbindende en bestuurlijke competenties en kan met gezag Movisie 

extern vertegenwoordigen. 
 
Persoonsprofiel 
De voorzitter raad van bestuur is een enthousiast, energiek, toegankelijk en breed georiënteerd 
persoon, die op inspirerende en daadkrachtige wijze als natuurlijk leider voor de troepen staat, 
de mensen meeneemt en naar buiten als gezaghebbend boegbeeld optreedt.  
 
Hij of zij heeft een moderne stijl van besturen, geeft ruimte aan hoog opgeleide professionals, 
ziet kansen, heeft lef en stimuleert creativiteit en innovatiekracht binnen de organisatie zonder 
daarbij de gewenste doelmatigheid uit het oog te verliezen. Doorziet het hybride karakter van 
de organisatie met enerzijds denkers en anderzijds doeners en kan beide werelden effectief met 
elkaar verbinden. Weet uit ervaring hoe taaiheid bij weerstand voor verandering te doorbreken. 
 
De voorzitter raad van bestuur beschikt over (politiek) bestuurlijke sensitiviteit, is sterk 
samenwerkingsgericht en kijkt waar wenselijk over de grenzen van Movisie als organisatie 
heen.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Bij de functie past een inschaling in schaal 16 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 
Op jaarbasis bedraagt dit maximaal € 107.000,-.  
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Procedure 
De raad van toezicht van Movisie laat zich in deze procedure begeleiden door Eugenie van 
Leusen, van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse 
kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan 
movisie@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met 
Eugenie van Leusen op 030-8200068.  
 
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 e-mailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief 
vaak tot storingen in het e-mail verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een 
foutmelding krijgt.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
  
Planning 
Kandidaten dienen in elk geval rekening te houden met de volgende data in het selectieproces: 

• Bespreking searchkandidaten op maandag 4 juni 
• Eerste ronde gesprekken, dinsdag 19 juni tussen 16:00 en 22:00 uur 

 
De raad van toezicht is voornemens uiterlijk voor half juli het benoemingsbesluit te nemen. 

mailto:movisie@vanderkruijs.com

