Vacature Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied cliënten en patiënten)
De Raad van Toezicht van Zorgbelang Groningen is - vanwege het statutair aftreden van één
van de leden - op zoek naar een nieuw lid met kennis van en affiniteit met belangenbehartiging
en het terrein van ervaringsdeskundigheid.
Zorgbelang Groningen heeft een bestuursmodel met een Raad van Bestuur en een Raad van
Toezicht. Daarnaast kent de organisatie een statutair bepaalde Adviesraad. De Raad van
Toezicht heeft statutair vastgelegde bevoegdheden en is klankbord voor de Raad van Bestuur
inzake strategie en beleid van de organisatie. De Raad van Toezicht handelt volgens de
Governancecode Zorg. De Adviesraad adviseert de Raad van Bestuur ten aanzien van de
inhoudelijk strategische ontwikkeling van de organisatie.

Functie-inhoud
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het toezicht op het (realiseren van de uitkomsten
van het gevoerde) beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de
organisatie.
Het gaat dan meer specifiek om:
• Het nemen van statutair toegewezen beslissingen; verlenen van goedkeuring aan jaarplan,
begroting en beleidsplan en aan jaarverslag en jaarrekening.
• Het evalueren van de strategie.
• Het evalueren van het functioneren van de Raad van Bestuur.
• Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur en optreden als
klankbord.
• Het toezien op arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg.
• Het toezien op de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie.
• Het deelnemen aan vergaderingen: minimaal 1x per kwartaal met de bestuurder, 1x per jaar
overleg over onderling functioneren (evaluatie) en 2 x per jaar met de Adviesraad.

Aandachtsgebied
De volgende portefeuilles zijn in de Raad van Toezicht belegd:
• bestuurlijk (voorzitter);
• cliënten en patiënten;
• financieel-economisch;
• ondernemerschap;
• HRM.

Functie-eisen
De kandidaat is in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’ naar enige achterban.
De rol van vertrouwenspersoon en adviseur van de bestuurder weet hij/zij integer te vervullen.
De kandidaat heeft affiniteit met de belangrijkste stakeholders (achterbanorganisaties en
subsidiënten) en heeft binding met de regio waarop Zorgbelang Groningen haar
werkzaamheden verricht.

Profiel
• affiniteit met de doelstellingen van Zorgbelang Groningen;
• kennis van zorg en welzijn, een relevant netwerk is gewenst;
• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
• een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorgbelang
Groningen stellen;
• kennis en deskundigheid op het terrein van het aandachtsgebied;
• voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit.

Aard van de functie
Het betreft een maatschappelijke toezichthouderfunctie. De functie is onbezoldigd, uiteraard
worden onkosten vergoed.

Benoemingsperiode
De voorzitter en de leden worden benoemd voor de duur van vier jaar. Aftredende leden zijn
eenmaal herbenoembaar.

Procedure
Uw sollicitatiebrief met CV ontvangen wij graag uiterlijk 25 januari 2019, door deze te mailen
naar c.spoor@zorgbelang-groningen.nl De gesprekken zullen plaatsvinden op 7 februari.

Informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mw. Mieke Oosterwijk, voorzitter van de Raad van
Toezicht, 06-13312179.
Zie voor meer informatie over Zorgbelang Groningen onze website www.zorgbelang-groningen.nl
Daarnaast is Zorgbelang Groningen ook te vinden op:
• facebook (https://www.facebook.com/zbgroningen)
• twitter (https://twitter.com/zorgbelang_gr)
• LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zorgbelang-groningen)

