
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 OCRN & Forte GGZ  

 Directeur - bestuurder 
 
 Uitblinker in kwaliteit en ondernemerschap 

 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. ORGANISATIE FORTE GGZ & OCRN 
 
OCRN en Forte GGZ zijn ambitieuze en innovatieve organisaties binnen respectievelijk de jeugd GGZ 
en volwassenen GGZ. Zij bieden specialistische behandeling en ondersteuning aan mensen met 
complexe psychiatrische problemen welke hen belemmeren in het dagelijks leven. De hulpverlening 
van beide organisaties wordt zeer gewaardeerd door haar cliënten en verwijzers. Forte GGZ en OCRN 
zijn formeel gescheiden organisaties met ieder hun eigen identiteit, maar werken nauw samen. De 
organisatie telt bijna 200 gedreven medewerkers en heeft vestigingen in Assen, Groningen, 
Hoogezand, Leeuwarden en Zwolle. 
 
OCRN 
OCRN is in 2006 opgericht als kleinschalige praktijk aan huis en is uitgegroeid tot een innoverende en 
regionaal ondernemende organisatie voor Jeugd GGZ en dyslexiezorg. Met hoogwaardige, eigentijdse 
kennis draagt OCRN bij aan het ontluiken van talent en eigen kracht in het omgaan met psychische 
klachten, zodat er weer groei mogelijk is van de persoon op weg naar zelfstandig functioneren op 
school, in werk en vrije tijd.  
Forte GGZ 
Forte GGZ is ontstaan in 2014 en is een erkende GGZ instelling voor medisch-specialistische zorg die 
zich richt op cliënten vanaf 18 jaar. Het toegewijde team van psychologen en psychiaters werkt in 
een moderne praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ. De organisatie is trots op het 
inspectierapport van 2019 waarbij de IGJ zeer lovend is over de kwaliteit en manier van werken van 
Forte GGZ. 
 
Voor beide organisaties gelden dezelfde kernwaarden: toewijding, wederzijds respect en harmonie. 
Medewerkers werken in deze ondernemende en door waarden gedreven organisaties aan 
persoonlijk vakmanschap en creativiteit door middel van multidisciplinaire samenwerking. Hierbij is 
aandacht en respect voor de persoonlijke inspiratiebronnen en oog voor de menselijke maat en 
behoeften. Beide organisaties kenmerken zich door gedreven medewerkers die trots zijn op de sfeer, 
de kwaliteit en cliëntgerichtheid.  
 
Naar de website: https://ocrn.nl en https://www.forteggz.nl. 

 
Plaats in de organisatie 

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de oprichters. De Raad van Toezicht treedt op 
als sparringpartner en houdt toezicht. Geeft direct leiding aan het MT van OCRN en het MT van Forte 
GGZ bestaande uit in totaal zeven leden, en indirect aan bijna 200 hoog opgeleide mensen.  
 

https://ocrn.nl/
https://www.forteggz.nl/


   

 

 

 

 

 

 

2.  PROFIEL 
 
De geestelijke gezondheidszorg in Nederland is beland in een andere fase; de samenleving is volop in 
beweging en wordt steeds complexer. Kwetsbare burgers lopen meer risico om tussen wal en schip 
terecht te komen. Wachtlijsten moeten worden teruggedrongen, zorgpaden moeten verder worden 
ontwikkeld en eHealth wordt steeds meer onderdeel van de dagelijkse werkelijkheid. Nieuwe 
fundamenten uit de samenleving en de ontwikkelingen in het speelveld verplichten tot bezinning en 
het maken van keuzes. Dit geldt ook voor OCRN en Forte GGZ.  
 
Als directeur-bestuurder ga je aan de slag met de doorontwikkeling van beide organisaties. In nauwe 
samenwerking met de MT-leden, medewerkers, oprichters en Raad van Toezicht bepaal je de 
strategie, missie en visie van de organisaties. Vanuit die visie bouw je aan een toekomstgerichte 
organisatie. Je schroomt niet om keuzes te maken en focus aan te brengen. Je bent een authentiek 
en toegankelijk leider, die kan staan voor zijn of haar organisatie in een voortdurend veranderende 
wereld waar professionals (weer) aan het roer (gaan) staan. Vanuit gedrevenheid en enthousiasme 
ben je in staat om de strategische koers vast te houden. Als persoon heb je een bewezen trackrecord 
als het gaat om creativiteit en lef. Je weet mensen te binden en te verbinden en mee te nemen in 
veranderingen. Je bent een regisseur, die integratie benadrukt en de samenwerking zoekt, zowel 
binnen de organisatie als daarbuiten in de keten of in relevante netwerken. Je bent in staat om een 
inspirerend (werk)klimaat te scheppen waarin ontwikkeling, cliëntgerichtheid en autonomie van de 
hulpverlener centraal staan en waar resultaten behaald worden. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van OCRN en Forte GGZ. 

 Eindverantwoordelijk voor bedrijfsvoering van beide organisaties.  

 (Mede) bepalen van visie, missie, strategie. 

 Verantwoordelijk voor implementatie strategie en uitvoeren visie. 

 Direct leiding geven aan MT’s, indirect aan bijna 200 (hoog opgeleide) medewerkers.  

 Externe netwerken onderhouden en opbouwen. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 WO werk- en denkniveau. 

 Strategisch.  

 Leidinggevende ervaring. 

 Sterk ontwikkelde kennis van bedrijfsvoering. 

 Aantoonbare affiniteit met de branche. 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Inspirerend leiderschap. 

 Ondernemend. 

 Samenwerkingsgericht. 

 Communicatief vaardig, verbindend en toegankelijk. 

 Creatief, vernieuwend. 

 Bevlogen. 

 Houdt mens- en resultaatgerichtheid in balans. 

 Daadkrachtig, een aanjager met implementatiekracht. 

 

Kandidaten die zich in bovenstaand profiel herkennen maar qua ervaring nog een stap moeten 

maken, worden van harte uitgenodigd te reageren. 
 
 
6. OCRN & FORTE GGZ BIEDEN JE 
 
OCRN en Forte GGZ bieden je een veelzijdige en uitdagende functie en een plezierige werkomgeving 
met enthousiaste collega’s. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ; salariëring is 
marktconform en afhankelijk van je werkervaring. 
 
 

   

  

 
CONTACT 
 
Voor vragen kunt je contact opnemen met: 
Janine Smetsers 
Senior consultant 
06-296 246 26 


