
 

 

Bestuur en toezicht 

De dagelijkse leiding van Joris Zorg is in handen van de bestuurder, mw. Drs. Dianne Engels. 

Zij wordt ondersteund door het managementteam en de staf. De bestuurder legt 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

Dianne Engels studeerde onder meer Verplegingswetenschappen en Beleid en Beheer van 

gezondheidszorgvoorzieningen. Daarna heeft zij zich verder ontwikkeld tot onder meer  

organisatie-adviseur, eerstegraads docent, lijn- en stafverantwoordelijke en bestuurder 

ouderenzorg.  

Zij heeft ruime ervaring in organisatie ontwikkeling en verandering, hedendaags bestuur en 

de VVT sector. Vanuit haar achtergrond en betrokkenheid heeft zij kennis van de 

verpleegkundige praktijk en de ontwikkeling van het vakgebied. In 2013 volgde zij de Stolte 

leergang en in 2020 volgt zij de opleiding “de verandering versnellen” voor Bestuurders van 

Actiz. 

Mw. Engels is per 1 juli 2018 opgenomen in het register van bestuurders van de NVZD 

(vereniging van bestuurders in de zorg). 

Mw. Engels bekleedt onderstaande nevenfunctie: 

- Lid van het College van Belanghebbenden van Perspekt: 

Het College van Belanghebbenden bestaat uit deskundigen vanuit (zorg)aanbieders, 

cliëntenorganisaties, professionals, gemeenten en zorgverzekeraars. Zij 

vertegenwoordigen het belang van hun achterban en adviseren de 

directeur/bestuurder van Perspekt vanuit een brede maatschappelijke 

betrokkenheid bij kwaliteitszorg. 

- Secretaris Stichting De MaaltijdService: 

Stichting De MaaltijdService via Joris Zorg is opgericht met als doel het organiseren en 

coördineren van de distributie van maaltijden door vrijwilligers aan ouderen en 

hulpbehoevenden. De Stichting wil zonder winstoogmerk vanuit een maatschappelijke 

betrokkenheid invulling geven aan deze groeiende behoefte. Binnen de samenleving zijn 

diverse partijen actief die ouderen en anderszins hulpbehoevenden voorzien van kwalitatief 

goede maaltijden tegen beperkte kosten. Deze maaltijden worden bij voorkeur thuis 

bezorgd, omdat de doelgroep van deze instellingen veelal beperkt mobiel of niet mobiel is. 

De Stichting heeft als doelstelling vrijwilligers te werven die tegen een beperkte 

kostenvergoeding de betreffende maaltijden bij de behoeftigen aan huis willen en kunnen 

bezorgen. 


