Vacature lid Raad van Toezicht
In verband met de groei van Thuiszorg De Buurtzuster, Roden (Dr.) en uitbreiding van het woonzorgcentrum voor ouderen met onder andere dementie in Zuidlaren zijn we op zoek naar een derde lid van de
Raad van commissarissen.
Thuiszorg de Buurtzuster is een jonge organisatie van circa 80 medewerkers die sinds 2013 actief is op
het gebied van de wijkverpleging (Zvw), langdurige zorg (Wlz) en begeleiding (WMO) in met name gemeente Noorderveld en binnenkort ook gemeente Tynaarlo. Daarnaast wordt zorg verleent in omringende gemeenten waaronder Assen en dit najaar ook aan een hospice in Leek. In april 2016 hebben we
woonzorgcentrum voor zorgbehoevende ouderen aangekocht. We zijn druk doende het Zuidlaarder
Hout in te richten en personeel hiervoor te werven nu de eerste bewoners een appartement huren in dit
pand. De Buurtzuster beschikt over een erkend kwaliteitscertificaat (HKZ).

Functie
De Raad van Commissarissen heeft als taak integraal toezicht te houden op de Raad van Bestuur en de
algemene gang van zaken in de organisatie. De commissarissen adviseren de Raad van Bestuur en zien
toe op de wijze waarop de zorgorganisatie in de maatschappij staat en haar maatschappelijke doelen
verwezenlijkt. De Raad onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. Kandidaten mogen geen directe
belangen hebben bij het functioneren van De Buurtzuster. Wij vinden het belangrijk dat u affiniteit heeft
met zorg en maatschappelijk betrokken bent.
De Raad van Commissarissen vergadert minimaal vier maal per jaar.

Vraag









Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van De Buurtzuster;
Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies en
als klankbord terzijde te staan;
Vermogen om het beleid van De Buurtzuster en het functioneren van de Raad van Bestuur te
toetsen;
Het vermogen om zich, op hoofdlijnen, een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad
van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijk opstelling;
Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van De Buurtzuster stellen;
Voldoende beschikbaarheid.

Wij zijn op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van financiën, economie en/of
bestuur/beleid. We streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad waarin deze disciplines
vertegenwoordigd zijn.

Aanbod
Een passende vergoeding voor de gemaakte inzet en onkosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mwr. Marriëtte Brouwer telefoonnummer: 0502600050.
Zie ook: www.thuiszorgdebuurtzuster.nl en www.zuidlaarderhout.nl.
U kunt uw sollicitatiebrief met CV mailen aan: info@thuiszorgdebuurtzuster.nl.
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