Profielschets lid voor de Raad van Toezicht
Expertise : juridische kennis en achtergrond

De Raad van Toezicht, verder genoemd RvT, heeft tot taak om vanuit een gedeelte ambitie en vastgestelde
doelen toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting
Thuiszorg Helpende Hand. Onze kernactiviteit is het verlenen van verplegende en huishoudelijke thuiszorg,
waarbij het ondersteunen van de cliënt centraal.

Functie
Een lid van de RvT heeft, in gezamenlijkheid met de andere leden van de RvT, als belangrijkste taak het toezicht
houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. Een lid van de RvT
staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht.

Doelstelling
De RvT heeft tot taak om vanuit een gedeelde ambitie en vastgestelde doelen toezicht te houden op het beleid
van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De RvT staat daarnaast het bestuur
gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, binnen het kader van het toezicht.
De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Functie-eisen
De RvT dient als college in staat te zijn om in goed debat en dialoog en op basis van eigen visie en overtuiging
samen met het bestuur richting te kunnen geven aan het strategisch beleid van de Stichting. Waar nodig moet de
RvT eveneens in staat zijn om met de bestuurder mee te denken op operationeel niveau, waarbij kaders worden
aangebracht ter beperking van mogelijke risico’s voor de organisatie. Individuele leden kunnen hierbij vanuit hun
kennis en ervaring op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner voor het bestuur zijn. Dit vereist dat
de RvT in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht, zich positief-kritisch ten opzichte van het bestuur
opstelt, dit doet op een sensitieve en stimulerende wijze en daarbij op een prettige en heldere wijze
communiceert.
De RvT is zich daarbij bewust van haar positie om als college op afstand toezicht te houden.
De leden van de RvT beschikken over de volgende algemene competenties:
• Bestuurlijke ervaring;
• Breed netwerk;
• Affiniteit met de zorg;
• Maatschappelijke betrokkenheid;
• Zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.
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Verdere competenties en gewenste eigenschappen die wij nodig achten:
• Integer handelen;
• Analytisch inzicht;
• Positief-kritisch-constructieve houding;
• Goede communicatieve vaardigheden;
• Stimulerend;
• In staat om op afstand toezicht te houden;
• Affiniteit met maatschappelijk ondernemen;
• Teamspeler/samenwerkend.
Gewenste specifieke competentie voor de juridische rol:
• goed inzicht in het gehele juridische kader van een thuiszorg organisatie;
• heeft een juridische opleiding genoten (WO of HBO);
• aantoonbare affiniteit met het sociale beleidsterrein.
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