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Betreft 

Nieuw bestuursmodel 

 

 

Geachte relatie,  

 

Pluryn werkt met succes aan een toekomstbestendige en kwalitatief en financieel gezonde organisatie. 

Het herstelplan ‘Focus binnen Focus’ wordt met veel ambitie, energie en instemming van alle 

betrokkenen uitgevoerd. We zijn positief over de geboekte resultaten tot nu toe.  

 

Daarom zet Pluryn de volgende stap: de invoering van het nieuwe bestuursmodel 

(governancestructuur). Aanpassing van de besturing en aansturing van de organisatie, versterkt de 

bedrijfsvoering en vergroot de klantgerichtheid en wendbaarheid van de organisatie.  

 

Pluryn voert per 1 januari 2021 de volgende aanpassingen in de governance door:  

• De Raad van Bestuur wordt in het eerste half jaar van 2021 uitgebreid naar een driehoofdige 

Raad van Bestuur.  

• De dienstverlening en organisatiestructuur worden ingericht langs drie klantsegmenten: Jeugd, 

Volwassenen en Werk, Onderwijs, Participatie en Deelnemingen (WOPD). Binnen jeugd gaan we 

de dienstverlening geografisch organiseren.  

• Onder de klantsegmenten Jeugd, Volwassenen en WOPD vallen meerdere resultaat 

verantwoordelijke eenheden (RVE’s). De Raad van Bestuur stuurt deze RVE’s rechtstreeks aan. 

Elke RVE heeft een directeur Zorg en Behandeling en een directeur Bedrijfsvoering (duaal 

management). De directeuren zijn ieder afzonderlijk en gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

RVE, waarbij de directeur Bedrijfsvoering optreedt als voorzitter en het gezicht van de RVE is.  

• Binnen de RVE’s staat de cliënt centraal en wordt de cliënt met zijn verwanten en 

vertegenwoordigers begeleid en behandeld door vaste zorgteams.  

• De ondersteunende diensten worden zo dicht mogelijk bij het primaire proces binnen de RVE’s 

gebracht, om het serviceniveau verder te verhogen.  

• M&O wordt voorzien als onderdeel van het servicecentrum Pluryn. Dit in afwachting van de 

herinrichting ondersteunende diensten.  

 

  



 

Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe organisatiestructuur operationeel. Dit betekent onder meer 

dat de huidige directie dienstverlening vanaf januari niet meer in functie is maar een andere rol pakt. 

De RVE’s en de Raad van Bestuur nemen de verantwoordelijkheid van de huidige directie over. In het 

belang van een soepele transitie en kennisborging zal het huidige directieteam dienstverlening in de 

eerste maanden van 2021 zorgen voor extra ondersteuning aan de RVE-directies. Zodat RVE 

overstijgende zaken goed zijn ingeregeld. Denk hierbij aan lijntaken en werkzaamheden voortvloeiend 

uit Focus binnen Focus. Het ankeren van werkzaamheden vindt onder meer plaats in een gezamenlijk 

werkoverleg van de stuurgroep Focus binnen Focus, alwaar RvB en leden van het huidige DT zorgen 

voor samenhang in de uitvoering.  

 

De zittende directeuren hebben deze transitie mogelijk gemaakt door het ontwikkelen en uitwerken 

van het meerjarenherstelplan Focus. Dit leidde tot sterke strategische uitgangspunten, een gezonde 

financiële basis en verdere kwalitatieve ontwikkelingen in de zorg. Er is veel en goed werk verricht. De 

Raad van Bestuur spreekt hiervoor haar welgemeende waardering en dank uit.  

 

De Raad van Bestuur maakt samen met de RVE-directies een plan voor de implementatie van de nieuwe 

structuur, bijvoorbeeld als het gaat om de overleg- en communicatiestructuur. Ook worden de 

planning- en controlcyclus samen met financiën geharmoniseerd en komt er ter ondersteuning van de 

directeuren een concreet opleidingsprogramma, waarin de besturingsfilosofie en kaders aan de orde 

komen ter ondersteuning van de directeuren. Ook komt er in deze transitieperiode een 

ondersteuningsstructuur.  

 

Dankzij de aanpassing van ons besturingsmodel kunnen we de zorgverlening aan cliënten optimaal en 

op kostenefficiënte wijze faciliteren. Sterk ingezet vanuit onze missie, zorgvisie en geleerde lessen uit 

het verleden. Met een gezonde balans tussen sturing op zorginhoud én bedrijfsvoering. Met een 

eenvoudige en ‘platte’ organisatie, met heldere rollen en verantwoordelijkheden. Met slagvaardige 

RVE’s die zorg leveren volgens uniforme werkwijzen. Met sterk management, met een optimale ‘span 

of attention’ en geholpen door efficiënte en servicegerichte ondersteunende diensten. Met zorgteams 

waarin medewerkers optimaal en met plezier cliënten ondersteunen en begeleiden.  

 

Het versterken van het besturingsmodel is cruciaal om de noodzakelijke kwalitatieve en financiële 

verbeteringen uit het meerjarenherstelplan te kunnen realiseren. De aanpassingen zijn breed 

besproken en hebben de instemming van de medezeggenschapsorganen en Raad van Toezicht.  

 

In de huidige tijd is verandering de enige constante, zoals vaak wordt gezegd. Als Pluryn moeten wij 

daar samen voortdurend een goed antwoord op zien te vinden. Met de aanpassing van ons 

besturingsmodel kunnen we ook in de toekomst op een goede manier invulling geven aan onze belofte 

aan mensen met de meest complexe zorgvragen: Sterker in de samenleving.   



 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, neem dan contact op met rvb@pluryn.nl.  

 

Tot slot hierbij de link naar de corporate film FOCUS. De corporate film FOCUS vertelt het verhaal van 

Pluryn, de visie en de aanpak van het herstelplan Focus.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de Raad van Bestuur,  

 

Karel Verweij voorzitter 
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