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Vacature Raad van Toezicht Stichting Vecht en IJssel, 
profiel : Zorg, op voordracht van de Centrale 
Cliëntenraad 

 

Algemene informatie 

Vecht en IJssel is dé dienstverlener in wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de 

provincie Utrecht. Op vier locaties (Ewoud, Transwijk, Zuylenstede en Lieven de 

Key) en met Zorg Thuis zetten wij ons in voor een optimaal welbevinden van 

onze cliënten. We doen dit vanuit de overtuiging dat mensen, jong en oud, zich 

beter voelen als ze worden gehoord en gezien. Juist in deze tijd, waarin ouderen 

steeds vaker op zichzelf komen te staan, wil Vecht en IJssel hier het antwoord op 

zijn. 

Samen beter! Wij geloven dat een levendige gemeenschap belangrijk is voor het welzijn 

van mensen: in de wijk, onder cliënten, mantelzorgers, huurders, medewerkers en 

vrijwilligers. Door samen te werken, samen te organiseren of samen te delen, kunnen we het 

welzijn van onze cliënten optimaliseren. Deskundige en gastvrije dienstverlening en 

vernieuwende woonconcepten dragen hieraan bij. Met medewerkers en vrijwilligers werken 

wij dagelijks aan het welbevinden van onze cliënten. Dit doen wij vanuit een protestants-

christelijke identiteit en met respect voor ieders levensloop en levensinstelling. Bovendien 

laten wij de regie bij onze cliënten. Iedereen moet zich welkom, veilig en geborgen weten. 

Meer informatie over Vecht en IJssel is te vinden op de website: www.vechtenijssel.nl 

 
Inleiding  
In de Raad van Toezicht van Vecht en IJssel is een vacature ontstaan door het aftreden van 
een lid van de Raad van Toezicht conform het rooster van aftreden. 
De taken en vereisten van leden van de Raad van Toezicht vloeien voort uit bepalingen  
uit de statuten van Vecht en IJssel en de Zorgbrede Governancecode.  
In deze profielschets benoemen we de belangrijkste eigenschappen waaraan een lid van de 
Raad en haar leden moeten voldoen.  
 
Algemeen 
 affiniteit met de ouderenzorg (wonen, welzijn en zorg) in de breedste zin van het woord 

en de doelstelling van de stichting Vecht en IJssel in het bijzonder; 
 brede maatschappelijke binding en de beschikking heeft over, respectievelijk toegang tot 

een functioneel netwerk in de regio Utrecht; 
 de statuten dienen te worden onderschreven; 
 het vermogen tot een onafhankelijk, kritische houding zowel ten aanzien van collega 

leden uit de Raad van Toezicht, alsmede ten opzichte van de Raad van Bestuur; 
 het kunnen vervullen van een adequate advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de 

Raad van Bestuur; 
 het op strategisch niveau kunnen denken; 
 bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; 
 kennis van het toezicht houden, de kunde om een toezichthoudende instrumentarium te 

ontwikkelen en werkgeverschap vorm en inhoud te geven; 
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 het hebben van vaardigheden om als toezichthouder te communiceren, te onderhandelen 
en beleidsconflicten onderling of met de Raad van Bestuur te hanteren; 

 ervaringskennis bij voorkeur vanuit een bestuurlijke achtergrond vermogen om binnen 
een team van toezichthouders te kunnen optreden; 

 bij gebleken gelijke geschiktheid van kandidaten gaat de voorkeur uit naar de kandidaat 
met een protestants-christelijke achtergrond, dit gezien de identiteit van Vecht en IJssel. 
 

 
Functie-eisen die meer persoonsgebonden zijn 
 het beschikken over een academisch werk- en denkniveau; 
 op strategisch niveau kunnen denken; 
 kennis van het maatschappelijke speel- en krachtenveld; 
 maatschappelijk betrokken; 
 bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring; 
 als werkgever van de Raad van Bestuur kunnen opereren; 
 als adviseur kunnen optreden en functioneren; 
 inzicht in goed bestuur en risicomanagement; 
 strategisch en beleidsmatig inzicht te bezitten; 
 ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en gevoel voor bestuurlijke 

verhoudingen; 
 netwerken in brede zin, zowel in de zorgsector als in de zakelijke dienstverlening en in de 

regionale politiek; 
 toegankelijke persoonlijkheid; 
 een sterk ontwikkeld normbesef. 
 
Profiel met welzijn, zorg, zorgkwaliteit en zorgveiligheid achtergrond voor de 
Raad van Toezicht  
De kandidaat met bovengenoemde achtergrond voldoet aan de criteria die zijn genoemd in 
de profielschets, maar daarnaast dient de kandidaat te beschikken over enkele specifieke 
eigenschappen en kwaliteiten.  
1. Het vermogen om op basis van vakinhoudelijke kennis (op het niveau van 

gezondheidswetenschappen of vergelijkbare kennis en ervaring) de rol van welzijn en 
zorg deskundige in de Raad van Toezicht te vervullen op de gebieden van welzijn, zorg, 
kwaliteit en veiligheid voor de VVT. 

2. Aantoonbare ervaring op het gebied van welzijn, zorg, kwaliteit en veiligheid in de zorg 
bij voorkeur VVT.  

3. De persoonlijkheid en achtergrond om bij besluitvorming van kwesties op de 
aandachtsgebieden een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht 
en Raad van Bestuur te kunnen vervullen.  

 
Vergoeding 
De honorering van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting is gebaseerd op 
de WNT.  

Procedure 
De Centrale Cliëntenraad doet een bindende voordracht van tenminste twee kandidaten die 
voldoen aan het profiel. De voorzitter van de Raad van Toezicht  en de Raad van Bestuur 
voeren gesprekken met de potentieel geschikte kandidaten. Zij zullen een voordracht doen 
aan de Raad van Toezicht. Formele benoeming vindt plaats door de Raad van Toezicht. 
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Solliciteren 
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en uitgebreid curriculum vitae, kunt u tot uiterlijk 8 
juni a.s. sturen aan het bestuurssecretariaat van Vecht en IJssel, t.a.v. Anita Stigter, bij 
voorkeur per e-mail : anita.stigter@vechtenijssel.nl. 
Per post is ook mogelijk:  
Stichting Vecht en IJssel 
t.a.v. Anita Stigter 
Hof van Transwijk 16 
3526 XB  Utrecht.  
 
De reacties worden vanuit het secretariaat doorgestuurd naar de leden van de centrale 
cliëntenraad. 
 
Meer informatie over Vecht en IJssel is te vinden op de website: www.vechtenijssel.nl 

 

 
 


