
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Zorg op Maat is een professionele organisatie waar de cliënt en zijn hulpvraag centraal 

staan. We richten ons primair op de provincie Friesland. Onze missie is: ‘ Zorg op maat.’ 

Stichting Zorg op Maat stimuleert haar cliënten deel te nemen aan het alledaagse leven, of het nu 
gaat om wonen, werken, onderwijs of vrije tijd. De ondersteuning is er altijd op gericht om de 
zelfstandigheid te vergroten en het sociale netwerk te versterken. We motiveren de 
maatschappelijke betrokkenheid, zodat men een bijdrage kan leveren aan de samenleving. 
Wij willen gezien worden als een toegankelijke, kleinschalige organisatie, die open staat voor 
vernieuwing.  
Onze kernwaarden zijn transparantie, flexibiliteit, professionaliteit en betrokkenheid. 
Stichting Zorg op Maat voldoet aan alle gestelde kwaliteitsnormen. 
 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar: 
 

leden voor de raad van toezicht m/v 
 

met deskundigheid op het gebied van medezeggenschap, kwaliteit van zorg en veranderingen in het 
zorglandschap in zijn algemeen. 

 
…………………. 

De taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de 
stichting, terwijl de werkwijzen zijn uitgewerkt in de respectievelijke reglementen. 

Binnen de raad van toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de 
vigerende Zorgbrede Governancecode. 

Van de leden wordt gevraagd dat zij: 

- op enigerlei wijze affiniteit hebben met de doelstellingen van de organisatie; 
- in staat zijn distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten op afstand kunnen toezien, 

adviseren en in staat zijn tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming; 



- bestuurlijke kennis en vaardigheden hebben, goede contactuele en representatieve 
vaardigheden bezitten en kunnen samenwerken in teamverband; 

- onafhankelijk zijn ten opzichte van interne en externe belangen. Relevante andere functies 
worden gemeld. Van een lid van de raad van toezicht mag verwacht worden dat hij of zij 
eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en zuivere wijze 
mee kan omgaan in het belang van de organisatie; 

- niet in een familierechtelijke verhouding tot de leden van de raad van bestuur staan; 
- over voldoende tijd en mogelijkheden beschikken om zich tussen de zes en tien maal jaarlijks vrij 

te maken voor de vergaderingen van de raad van toezicht. 

Leden van de raad van toezicht worden niet in dienstverband benoemd. 

Sluitingsdatum: 30 september 2019 
Sollicitatiegesprekken worden rond medio oktober 2019 gehouden. 

Geïnteresseerden in deze functie kunnen dit schriftelijk kenbaar maken door een brief te schrijven 
aan Stichting Zorg op Maat, postbus 520, 8901 BH Leeuwarden, t.a.v. de sollicitatiecommissie inzake 
vacatures raad van toezicht. Of schrijf een mail naar rvt@stichtingzorgopmaat.nl. 
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