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Profielschets voor de Raad van Toezicht Care Plus Stichting  

 

Deze profielschets is een aanvulling op de statuten van Care Plus Stichting en het 

reglement van de Raad van Toezicht.  

Samenstelling 

De  Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat: 

- Er ruim voldoende binding is met de regio waarin de Stichting werkzaam is; 

- Er sprake is van diversiteit: de leden zijn complementair aan elkaar qua kennis, 

ervaring en netwerk, waarbij onder meer gedacht wordt aan bestuurlijke, 

zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, kwaliteit/veiligheid, sociale 

en bedrijfskundige achtergronden; 

- Adequaat wordt voorzien in de klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van 

Bestuur. 

In de Raad van Toezicht zijn de volgende disciplines en kennisgebieden in ieder geval 

vertegenwoordigd: 

- financieel/bedrijfseconomisch; 

- bestuurlijk (bedrijfskundig/organisatiekundig); 

- kwaliteit en veiligheid. 

Kwalificaties 

Alle leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over: 

- Verklaring Omtrent Gedrag; 

- affiniteit met de doelstellingen, missie/visie en kernwaarden van Care +; 

- bestuurlijke kwaliteiten en aantoonbare ervaring; 

- onafhankelijkheid ten opzichte van de Stichting; 

- integriteit en een verantwoordelijkheidsgevoel ; 

- toezichthoudende kwaliteiten; 

- innovatief; 

- bereidheid tot het volgen van scholing. 

Kennis 

- kennis op het gebied van personeelsbeleid en medezeggenschap; 

- kennis van WMO en WLZ; 

- kennis en uitvoering van de Governancecode Zorg  

Vaardigheden 

 

Alle leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over: 

- kritisch denkvermogen en lef om op te treden als dit nodig is; 

- het vermogen als sparringpartner op te treden voor de Raad van Bestuur; 
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- inspirerend, stimulerend en adviserend vermogen; 

- teamgeest om als Raad van Toezicht goed te kunnen functioneren; 

- inlevingsvermogen om het werk ook vanuit cliëntenperspectief te kunnen beoordelen. 

 

 

Voorzitter van de Raad van Toezicht  

De voorzitter van de Raad van Toezicht dient over een aantal aanvullende kwalificaties 

te beschikken, namelijk: 

- het vermogen vanuit een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht 

te vervullen; 

- effectief en efficiënt kunnen leiden van een vergadering; 

- over de persoonlijkheid en achtergrond beschikken om een leidende en verbinden rol 

te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; 

- in staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken; 

- draagt zorg voor het gezamenlijk opereren van de Raad van Toezicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 


