
vacature
INHOUDELIJK DIRECTEUR - BESTUURDER

RINO amsterdam is een toonaangevend instituut voor nascholing en
opleiding in de GGZ en aangrenzende terreinen. Wij leveren een
bijdrage aan de geestelijke gezondheid in Nederland door
hulpverleners beter toe te rusten. Dat doen wij door middel van het
aanbieden van kortere en langere cursussen en opleidingen, het
organiseren van congressen (Opleiding | Nascholing | Evenementen)
en het aanbieden van opleidingen die leiden tot BIG-registraties
(BIG-opleidingen). 

Bij de uitvoering van al onze activiteiten hebben wij kwaliteit,
gastvrijheid, samenwerking en service hoog in het vaandel staan,
waarbij de waarden zorgzaam & zakelijk centraal staan. 

Wij je meer weten over onze organisatie midden in het hart van
Amsterdam? Bezoek onze website!

Stuur jouw reactie en motivatie vóór 13 juni 2022

aan moniquehoogvliet@rino.nl WWW.RINO.NL

http://www.rino.nl/
mailto:moniquehoogvliet@rino.nl
mailto:moniquehoogvliet@rino.nl


In verband met een aanpassing van de governance zoekt 
RINO amsterdam een inhoudelijk directeur-bestuurder die
eindverantwoordelijkheid draagt voor de gehele organisatie. De
inhoudelijk directeur-bestuurder zal zich met name richten op de
inhoudelijke aansturing. 

In onze op samenwerking gerichte, wendbare en slagvaardige
organisatie werken ca. 70 medewerkers. De directeur-bestuurder
heeft als taak de komende jaren verdere professionalisering te
realiseren, meer synergie te creëren tussen de verschillende
organisatieonderdelen en met een goed oog voor risico’s te zorgen
voor financiële weerbaarheid. Daarnaast is het belangrijk in te spelen
op de maatschappelijke ontwikkelingen, de ontwikkelingen binnen
de GGZ en de onderwijskundige en inhoudelijke ontwikkelingen
m.b.t. de (BIG) opleidingen, inclusief de samenwerking met de
universiteiten. Voor RINO amsterdam ligt er een mooi spanningsveld
tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en commercieel
ondernemen dat ruimte biedt voor stevig ondernemerschap. 

RINO amsterdam heeft een zakelijk directeur die verantwoordelijk is
voor de bedrijfsvoering, de logistieke processen en het operationeel
management. Als directie zijn jullie, met het management,
koersbepalend. De directeur-bestuurder die wij zoeken draagt
verantwoordelijkheid voor het geheel, voor inhoud, kwaliteit,
productontwikkeling en relatiebeheer. Je bent benaderbaar, geeft
vertrouwen en bevordert creativiteit en eigenaarschap. Je bent
zichtbaar als boegbeeld, je beweegt je in de relevante netwerken, je
weet met de omgeving en samenwerkingspartners win-win situaties
te creëren en je bent als eerste op de hoogte van de ontwikkelingen
in het GGZ (onderwijs) veld.

WWW.RINO.NL



vakkundig 

professioneel 

sensitief

communicatief

toegankelijk

natuurlijk leider

teamspeler 

betrokken 

zichtbaar

Competenties Arbeidsvoorwaarden

Een uitdagende en
dynamische positie in een
maatschappelijke
organisatie met veel
impact in de
gezondheidszorg. 

RINO amsterdam volgt de
CAO-GGZ en heeft
daarmee uitstekende
arbeidsvoorwaarden te
bieden. 

De functie is ingeschaald
in FWG-80 en gaat uit van
fulltime (36 uur).



Je bent vooral de inhoudelijke sparringpartner, intern en extern. Je
bent en blijft goed op de hoogte van ontwikkelingen die spelen
binnen de GGZ en het postacademisch onderwijs. Daardoor sta je
vooraan en ben je in staat kansen te zien en te grijpen. Je bent van
nature geïnteresseerd in de ander waardoor je weet wat er speelt,
binnen en buiten de organisatie, hoort wat de ander zegt en altijd
openstaat voor nieuwe inzichten. Dat maakt dat je flexibel bent en
kunt meebewegen zonder inhoud, doel en vakmanschap los te laten.
Daarbij durf je kritische vragen te stellen. Doordat je sterk inhoudelijk
op de hoogte bent van de (markt)ontwikkelingen kan je intern
optreden als een faciliterend leider die vakkundig meedenkt en
vormgeeft. Daarnaast heb je het netwerk en het vermogen om
partijen met elkaar te verbinden.

WWW.RINO.NL

Profiel
Inhoudelijk

Jouw passie met de doelgroep en de producten van RINO
amsterdam is duidelijk zichtbaar. Deze betrokkenheid breng je
enthousiast over aan jouw omgeving. Dat maakt dat je
vanzelfsprekend welkom bent in relevante netwerken en
samenwerkingen. Daarbij ben je zichtbaar en weet je het verhaal en
belang van RINO amsterdam goed over te brengen. Je bent niet
alleen zelf betrokken maar ook op zoek naar de passie en drijfveren
van anderen. Je wordt blij van mensen zien, vragen stellen en
aandacht geven. Om vervolgens ruimte te geven, krachten naar
boven te halen, samen te werken en te delen.

Betrokken



Strategisch leider

Als strategisch leider ben je organisatie- en politiek sensitief. Je
delegeert aan de juiste mensen, geeft anderen vertrouwen, vrijheid
en ruimte om te groeien. Je houdt mensen aan hun afspraken en
bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol.
Als strateeg kijk je altijd integraal. Overzicht houden, koers bepalen,
maar ook goed weten wanneer je mee moet bewegen en flexibiliteit
moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen met de relevante
stakeholders verder te komen en je bent er goed in dit spel te spelen:
op zoek zijn naar eenheid in diversiteit en welke strategische
ontwikkelingen nodig zijn, zowel in- als extern.

Procedure
De werving- en selectieprocedure is in handen van een
sollicitatiecommissie. Hiervan maken deel uit: leden van de Raad van
Toezicht, bestuursleden van de stichting PDO GGZ Amsterdam, de
zakelijk directeur en medewerkers van 
RINO amsterdam. De procedure start na de voorselectie met een
ontmoeting met de sollicitatiecommissie. Na een goede eerste
ontmoeting volgen een of twee diepgaande gesprekken op basis
waarvan de keuze wordt gemaakt. Transparant, maar wel zo
vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het gehele wervingstraject bestaat uit de volgende onderdelen: 

Eerste ontmoeting;

Een of twee vervolggesprekken waarin ruimte is 

voor meer aandacht en diepgang;

Arbeidsvoorwaardengesprek.

Heb je academisch werk- en denkniveau en ben jij de inhoudelijke strateeg die wij
zoeken? Ben je geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor deze functie? 

Dan ontvangen wij graag vóór 13 juni 2022 jouw reactie met motivatie via
moniquehoogvliet@rino.nl 

 
Met inhoudelijke vragen en/of opmerkingen kun je je met een e-mailbericht tot

hetzelfde adres wenden waarna de voorzitter van de Raad van Toezicht van 
RINO amsterdam contact met je opneemt.
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