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Care+ zoekt een ervaren voorzitter Raad van Toezicht met regionale binding, die de dynamiek en de energie van de 
organisatie begrijpt en vanuit eigen brede expertise, bij voorkeur op gebied van innovatie en ICT, waarde toevoegt aan 
het toekomstbestendig maken van de organisatie. 
 

 
ORGANISATIE EN CONTEXT 
Care Plus Stichting is een jonge, dynamische organisatie die zorg en begeleiding biedt aan jongeren en 
volwassenen met psychische kwetsbaarheid en/of een licht verstandelijke beperking. Care+ biedt met 75 bevlogen 
professionals passende begeleiding en persoonlijke aandacht aan 115 cliënten. De begeleiding is vanuit thuis of in 
een Beschermd Wonen locatie in Noord- en Midden-Limburg. De kracht en uniciteit van Care+ zit in de 
betrokkenheid: Care+ staat dicht bij haar cliënten, medewerkers en wijken. De organisatie kent korte lijnen, is 
wendbaar en kijkt naar waar echt behoefte aan is. Er kan snel geschakeld worden als de situatie daar om vraagt. 
Care+ wordt in de regionale markt gewaardeerd en gekend als een ambitieuze, professionele en innovatieve 
organisatie. Meer informatie vindt u terug op de website www.care-plus.nl.  
 
In de afgelopen 3 jaar heeft Care+ een intensieve periode van herijking doorgemaakt.  Er werd gekozen voor een 
stichting als rechtsvorm en het aanbod is uitgebreid met begeleiding vanuit de Wlz. Er kwam een nieuwe 
bestuurder en nieuwe leden voor de Raad van Toezicht werden benoemd. Nu de transitie, onder leiding van de 
vertrekkende voorzitter, is afgerond, breekt een nieuwe fase aan.  
Voor de nabije toekomst wil Care+ door ontwikkelen op de volgende thema’s: 

• Kwaliteit van zorg verder opschalen o.a. door de inzet van moderne technologie. 

• Samenwerken in de keten versterken en uitbouwen. 

• Binden en boeien van de professionals en ondersteuning in hun persoonlijke ontwikkeling.  
 
DE VISIE VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
In de Toezichtvisie is vastgelegd hoe de Raad van Toezicht van Care+ toezicht wil uitoefenen. Op basis van deze 
visie geven Raad van Toezicht (RvT) en Raad van Bestuur (bestuurder) invulling aan de samenwerking. De RvT 
toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang 
van de organisatie van de stichting in relatie tot haar maatschappelijke doelstelling. Het realiseren van goede zorg, 
waaronder wordt verstaan zorg van goede kwaliteit die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse 
kwaliteits- en veiligheidseisen, de beschikbaarheid van de zorg en de betaalbaarheid daarvan. De behoeftes, 
wensen, ervaringen en het belang van cliënten in het algemeen, staan centraal en zijn richtinggevend voor de te 
bieden zorg. Tevens toetst de RvT of de bestuurder daarbij een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft 
gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden instellingen betrokken zijn. 
 
DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
De RvT van Care+ bestaat uit twee leden en een voorzitter. De leden van de RvT zijn integer, 
samenwerkingsgericht, kunnen onafhankelijk denken en oordelen en zijn in staat tot zelfreflectie. Openheid, 
respect en vertrouwen zijn belangrijke waarden in de samenwerking, evenals humor en relativeringsvermogen.   
Alle leden van de RvT beschikken over een constructief kritisch denkvermogen en durven in de discussie de 
scherpte op te zoeken. Ze zijn voor elkaar en voor de bestuurder een stimulerende, inspirerende en adviserende 
sparringpartner. De leden kunnen elkaar snel en gemakkelijk vinden, hebben regelmatig tussentijds contact en 
zijn ook voor de bestuurder goed bereikbaar. De relatie met de bestuurder wordt gekenmerkt door openheid, 
vertrouwen en wederzijds respect. Inlevingsvermogen is vanzelfsprekend om problematiek vanuit verschillende 
invalshoeken te kunnen bezien. De leden van de RvT kennen weliswaar een eigen specifieke expertise, maar van 
alle leden wordt een brede maatschappelijke oriëntatie gevraagd en het vermogen om over elk relevant 
onderwerp te kunnen meedenken. 
 
In de RvT zijn de volgende disciplines en kennisgebieden geborgd: financieel/ bedrijfseconomisch, bestuurlijk 
(bedrijfskundig/organisatiekundig), kwaliteit en veiligheid. Voor de te werven voorzitter wordt een achtergrond of 
sterke affiniteit met innovatie en ICT in de zorg als toegevoegde waarde gezien. 
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DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN CARE+ 

• Hebben aantoonbare affiniteit met het werkveld en de regio waarin Care+ werkzaam is. 

• Beschikken over het vermogen om het beleid en het functioneren van de bestuurder te toetsen. 

• Hebben een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, wat zich uit in een juist evenwicht tussen 
betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

• Hebben het vermogen en de attitude om de bestuurder als positief kritisch klankbord terzijde te staan, zonder 
in de bestuurlijke verantwoordelijkheid te treden. 

• Beschikken over een academisch werk- en denkniveau en bestuurlijke ervaring.  

• Kennis en ervaring op het gebied van modern toezichthouden is een pré. 
 
De voorzitter van de RvT beschikt over het natuurlijke gezag om deze rol in te vullen. Is communicatief sterk, is 
taakgericht en heeft een groot verbindend vermogen. 
De voorzitter: 

• Stelt de agenda samen en leidt de vergaderingen: zorgt voor tijdige agendering, correcte prioritering van 
onderwerpen en bevordert de besluitvorming. 

• Stimuleert en bewaakt het functioneren van de RvT als team, met een scherp oog voor de samenwerking en 
de kwaliteit van de discussie op inhoud en niveau. 

• Bewaakt de zuiverheid van de rol en positie van de RvT.  

• Voert functioneringsgesprekken met de bestuurder. 

• Draagt zorg voor het evalueren van de RvT. 
 
Kandidaten houden zich aan regelgeving ten aanzien van belangenverstrengeling en het vervullen van hoofd- en 
nevenfuncties. Van kandidaten wordt verwacht dat zij over voldoende tijd beschikken om de functie uit te kunnen 
oefenen.  
 
De zittingstermijn van een lid van de RvT is vier jaar. Een lid is eenmaal herbenoembaar. De RvT vergadert circa 
zes keer per jaar, formeel. Daarnaast is er onregelmatig en situatie-afhankelijk tussentijds contact. De RvT hecht 
aan de eigen ontwikkeling als team en periodieke zelfevaluatie. 
 
De RvT heeft periodiek, minimaal jaarlijks een overleg met de ondernemingsraad als ook cliëntenraad. Daarnaast 
sluit de RvT regelmatig aan bij MT-bijeenkomsten. 
 
Honorering is passend binnen de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2. 
 
PROCEDURE 
De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur bij Rieken & Oomen. 
Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van 
geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gesprekken 
plaatsvinden met de selectiecommissie en adviescommissie.  
 
SOLLICITEREN 
Voor inhoudelijke vragen m.b.t. het functieprofiel kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis op 
maandag 2 november tussen 12.00 – 14.00 uur. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 043-321 96 07.  
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 6 november via www.riekenoomen.nl/vacatures. Klikt u op deze 
vacature dan kunt u reageren via uw persoonlijk dossier. 
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