
 
 

 

De Raad van Toezicht van Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening in 

Westerbork is op zoek naar een: 

 

Lid Raad van Toezicht 
met een medisch profiel 

 

vanwege aflopende zittingstermijn van ons huidige lid RvT met medisch profiel 

 

 

Stichting Derkshoes 

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening is een organisatie die met zorg en 

dienstverlening de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt. We zijn een 

organisatie met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. We zijn in 

beweging en willen van betekenis zijn, voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en onze 

omgeving. Het "wij gevoel" leeft nog volop binnen onze organisatie en dat vinden we 

belangrijk en maakt ons wie we zijn!  

 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening bestaat uit 

een voorzitter en vijf leden. De RvT houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen de organisatie. De RvT opereert open, transparant, 

zichtbaar en betrokken.  

De RvT vergadert zo’n vier keer per jaar met de bestuurder. Daarbuiten zijn er jaarlijks een 

aantal gelegenheden waarvoor ook de RvT wordt uitgenodigd, zoals bijeenkomsten met de 

cliëntenraad en ondernemingsraad. De Raad van Toezicht acteert volgens de 

Governancecode Zorg, de Statuten en het Reglement van Toezicht van de organisatie.  

Bij een vacature overlegt de RvT over de inkleuring van het specifieke profiel, afhankelijk van 

de samenstelling van de RvT en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties op het 

moment van de vacature. Uitgangspunt  hierbij is een evenwichtig en divers samengestelde 

RvT in geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, ervaring en rol. Bij gelijke 

geschiktheid wordt voorkeur gegeven aan kandidaten die een regionale binding hebben met 

het werkgebied van Stichting Derkshoes.  

 

Algemene profielschets 

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en het 

managementteam van de organisatie en welk ander belang dan ook onafhankelijk en kritisch 

kunnen opereren. De leden van de RvT zijn geen vertegenwoordiger van een interne of 

externe partij en handelen zonder last of ruggespraak. Ze kijken met een brede blik, zich 

bewust van de maatschappelijke positie van de organisatie.  

 

 

 



 
 

 

Functie-eisen 
 

We verwachten van ieder lid van de RvT: 

 Affiniteit met de doelstelling en kernfunctie van de organisatie. 

 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en inzichten. 

 Bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving en 

governance code. 

 Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid. 

 Kunnen reflecteren op eigen rol, positie, invloed en gedrag. 

 Onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties 

 In teamverband toezicht en advies kunnen uitvoeren. 

 Feitelijk beschikbare tijd. 

 

Aanvullende verwachtingen voor de huidige vacature: 

 Medische kennis van en ervaring in de zorg, in staat hierop kritisch toezicht te 

houden en als klankbord te fungeren. 

 Inzicht in het veld van belanghebbenden (financiers/ maatschappij/ politiek). 

 Bestuurlijk en/of toezichthoudende ervaring is een pré. 

  

 

Ons aanbod 

Een passende vergoedingsregeling is op de functie van toepassing. 

 

 

Nadere informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Ramon Snippe, directeur-bestuurder 

Telefoonnummer: 06-83851944 / 0593-333366 

E-mail: ramon.snippe@derkshoes.nl  

 

en/of  

 

Geert Huberts, lid RvT 

door een e-mail bericht te sturen naar secr@derkshoes.nl met het verzoek om een 

telefonische afspraak te plannen. 

 

 

Sollicitatie richten aan 

Uw belangstelling kunt u kenbaar maken door uw brief en CV vóór 23 oktober 2020 te 

sturen naar sollicitatie@derkshoes.nl o.v.v.  vacature Lid RvT . 

 

Overige informatie 

De gesprekken met belangstellenden zullen plaatsvinden op 17 november.  
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