
Organisatiestructuur Urtica

Binnen Urtica wordt er gewerkt met zelfondernemende teams. De teams zijn in ontwikkeling en niet statisch. 
Er is een zelfondernemend team op
- De Kleine Koning
- Hoogkamp
- Hofhuis
- Buitenhuizen
- De Roos
- De Lelie
- De werkgebieden
- Kantoor

De zelfondernemende teams worden gefaciliteerd door deskundigen op het gebied van zorg, personeel, finan-
ciën en technische en schoonmaakdienst.

Zorg
Orthopedagoog en GZ psycholoog:  Jean Luc Pylyser

Intake functionaris en doorplaatsingen:  Sandra Ros

Zorgregistratie:    Joke van Amstel voor WMO, WLZ, Jeugdwet

      Marlies Gerrits  voor GGZ

Kwaliteit     Paulette Hillinga

      Joke van Amstel

Personeel
HR functionaris    Kees van Ginkel

Teamcoach     Janne Schutte

Personeelsadministrateur   Daphne Isfordink

Salarisadministrateur    Bea Tuitert

Arbo medewerker    Paulette Hillinga

Financiën
Controller     Karin Haitink

Boekhouder     Marco Greven

Facilitaire ondersteuning
Technische dienst    Dolf Ruysink

      Kees Hiemerda

Schoonmaak     Petra Jolij



Eindverantwoordelijk voor het geheel is de directeur/bestuurder
Directeur/ bestuurder    Astrid van Zon

Medezeggenschap

Er is een cliëntenraad die maandelijks bij elkaar komt, minimaal 10 x per jaar. Er wordt naar gestreefd om 
van iedere locatie een vertegenwoordiger in de raad te hebben. De cliëntenraad wordt ondersteund door een 
onafhankelijk lid via de LSR.

Er is een ondernemingsraad voor de medezeggenschap van het personeel. We zoeken naar een goede verhou-
ding met de zelfondernemende teams, die ook al veel inbrengen. 

Toezicht

De  Raad van Toezicht Urtica bestaat uit de volgende leden:

• De heer Rob Posthumus (voorzitter en aandachtsgebied beleid en personeel)
• Mevrouw Debby Broersma (aandachtsgebied: juridische zaken)
• Mevrouw Christina van Tellingen (aandachtsgebied: zorg en kwaliteit)
• Mevrouw Tanja Lammerts (aandachtsgebied: GGZ).
• De heer Frans van der Steen (aandachtsgebied: financiën)

Alle leden van de Raad van Toezicht zijn via het secretariaat te bereiken (info@urticadevijfsprong.nl).
 

De Raad van Toezicht van de Stichting De Vijfsprong bestaat uit:

• De heer Inno Kock  (aandachtsgebied biologisch dynamische landbouw en gemeenschapsvorming)
• De heer Hans Wopereis  (voorzitter en aandachtsgebied cultuur en samenwerking en personeel)
• De heer Koos Bakker   (aandachtsgebied commerciële bedrijfsvoering en Governance structuur)

Ook zij zijn via het secretariaat bereikbaar.


