
 

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT 

 

Zorgcentrum St. Franciscus biedt optimale zorg en gevarieerde dienstverlening aan zoals een 

zinvolle dagbesteding, in een open, gemoedelijke en gastvrije sfeer en werkt 

persoonsgericht vanuit een respectvolle en vakkundige houding en een warme 

betrokkenheid. We zijn er zowel voor cliënten die complexe zorg nodig hebben en niet meer 

zelfstandig kunnen wonen als voor cliënten die geheel of gedeeltelijk zelfstandig in hun 

eigen woonomgeving kunnen verblijven. Onze zorgvisie gaat uit van de onafhankelijkheid en 

vrije keuze van de (ouder wordende) mens. Wij bieden zorg op maat met een lokale kleur, 

namelijk betrokken, gemoedelijk en gastvrij op dé plek waar zorg nodig is. U kunt algemene 

informatie over de organisatie vinden via: https://stfranciscus.nl/organisatie/algemene-

info-organigram/. 

Bestuur en Toezicht/algemeen 

Zorgcentrum St. Franciscus  gaat uit van de Stichting Verzorging St. Franciscus. De Stichting 

kent als bestuursorganen een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van 

Bestuur wordt gevormd door de directeur, Stijn Kanters. De Raad van Toezicht fungeert als 

sparringpartner van de directeur en houdt cf. haar Reglement in hoofdzaak toezicht op:  

  

 het realiseren van de doelstellingen van de stichting; 

 naleving van de beginselen van de Governance Code Zorg;  

 de strategie van en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting; 
 het kwaliteitsbeleid; 

 het financiële verslagleggingsproces; 

 de naleving van wet- en regelgeving; 

 de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen; 

 het arbeidsklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg; 

 de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie. 

 

De Raad van Toezicht benoemt de bestuurders van beide bestuursorganen en hanteert voor 

wat betreft de leden van Raad van Toezicht cf. de Statuten een benoemingstermijn van 4 

jaar en eenmaal de mogelijkheid tot een herbenoeming. 

 

Het tijdsbeslag voor een lid van de Raad van Toezicht bestaat uit voorbereiding en 

aanwezigheid voor ongeveer 10 vergaderingen per jaar: 5 plenaire vergaderingen en 

daarnaast 2 à 3 vergaderingen voor commissiewerkzaamheden. Bovendien wordt eveneens, 

afhankelijk van de portefeuille, tijd ingeruimd voor afzonderlijke contacten met de Raad van 

Bestuur, de teamhoofden, Cliëntenraad, OR en accountant. 

De honorering is gebaseerd op de Wet Normering Topinkomens. 
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Algemeen functieprofiel lid Raad van Toezicht 

Om de toezichthoudende taken naar behoren te kunnen vervullen, dienen binnen de Raad 

op de volgende gebieden competenties, ervaring en kennis beschikbaar te zijn: 

 zorg(innovatie) en welzijn; 

 bestuurlijke ervaring; 

 maatschappelijk ondernemen en innovatie; 

 overheid en politiek; 

 juridisch; 

 financieel-economisch; 

 HRM/sociaal beleid; 

 media- en communicatiebeleid. 

 

Bij de werving van de leden is of zijn, afhankelijk van de vacature, een of meerdere van deze 

competenties en expertisegebiedenpunt(en) van aandacht.  

  

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat vanuit een ruime ervaring, in 

onafhankelijkheid toezicht te houden en een bijdrage te leveren aan de beleids- en 

strategieontwikkeling van het Zorgcentrum. Zij fungeren mede als sparring- en 

overlegpartner van de Raad van Bestuur en zij onderhouden een open relatie met de 

medezeggenschap.   

 

De leden van de Raad van Toezicht hebben naast deze algemene eigenschappen: 

-         verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke oordeel- en besluitvorming; 

-         goede contactuele en representatieve vaardigheden; 

-         inzicht in de onderwerpen en goede naleving van de Governance Code;  

-         inzicht in de eisen v.w.b. kwaliteit en doelmatigheid in de zorg; 

-         bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring binnen maatschappelijke  

 organisaties;  

-         affiniteit met de doelstelling en de maatschappelijke functie van het Zorgcentrum; 

-         voldoende toewijding en beschikbaarheid. 

 

Tevens heeft elk lid aanvullend een eigen specifieke deskundigheid voor een van de 

volgende portefeuilles: 

1. algemeen/bestuurlijk; 

2. zorg/kwaliteit/strategisch huisvestingsplan; 

3. financieel/economisch, inclusief ICT; 

4. HRM/juridisch; 

5. externe relaties/media/lokaal belang Gilze. 

 

 

 

 


