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Profielschets leden Raad van Toezicht 
 

ALGEMEEN 
 

Advies- en klankbordfunctie 
Aan de advies- en klankbordfunctie wordt zowel door de Raad van Toezicht als de Bestuurder grote waarde 
gehecht en heel specifiek van de Voorzitter wordt vanuit deze rol een belangrijke bijdrage verwacht. De 
Raad van Toezicht in zijn geheel  is sparringpartner voor de Bestuurder. In dat kader is de Raad van Toezicht 
een partner die de Bestuurder waar nodig op positief kritische wijze ondersteunt, die gezamenlijk de juiste 
expertise biedt om voor haar als sparringpartner te kunnen dienen. Maar tevens ook toezicht houdt en 
toeziet op risico’s, resultaten, kwaliteit en veiligheid, afspraken maakt en toeziet op de nakoming daarvan.  
 
Een evenwichtige samenstelling op basis van toegevoegde expertise, competenties en relevante 
netwerken is noodzakelijk ter dekking van alle verantwoordelijkheidsgebieden van de Raad van Toezicht 
en voor het functioneren van de organisatie. Vanzelfsprekend wordt van de individuele leden 
maatschappelijke betrokkenheid en aantoonbare belangstelling voor de doelstelling en visie van De 
Rading. De Raad van Toezicht opereert als team vanuit collegiaal bestuur.  
 
Commissies 
Er zijn binnen de Raad van Toezicht drie commissies actief: 

• Auditcommissie 

• Remuneratiecommissie  

• Commissie Kwaliteit & Veiligheid 
 

Voor de Voorzitter en het lid met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid is, naast de onderstaande 
basiselementen, een specifieke profielschets van toepassing. Deze profielschets bestaat uit een profiel met 
basiselementen (A) die geldt voor alle leden en uit een specifieke profielschets voor de Voorzitter (B) en 
het lid met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid (C). 
 
Uitsluitcriteria 
Het is conform de Statuten van De Rading niet toegestaan dat een lid van de Raad van Toezicht dan wel 
zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de 
tweede graad: 

a) in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming tot lid van de Raad van Toezicht dan 
wel gedurende de periode van lidmaatschap werknemer of bestuurder van De Rading is geweest, 
dan wel op basis van een toelatingscontract binnen De Rading werkzaam is geweest; 

b) een persoonlijke financiële vergoeding van De Rading ontvangt, anders dan een vergoeding die 
voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover 
zij niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;  

c) in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming dan wel gedurende de periode van lidmaatschap 
van de Raad van Toezicht een belangrijke zakelijke relatie met De Rading heeft gehad; 

d) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin de bestuurder van De Rading lid is van het 
toezichthoudend orgaan; 

e) gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van De Rading 
bij belet of ontstentenis van het bestuur van De Rading.  

 
Honorering en/of onkostenvergoeding 
De leden van de RvT ontvangen een beloning die past binnen de geldende richtlijnen van de Wet normering 
topinkomens en het beloningsadvies van de NVTZ. De honorering wordt vermeld in de (toelichting bij de) 
jaarrekening. De Rading is ingedeeld in klasse II van de WNT. Benoeming is voor de periode van vier jaar 
met eenmaal een verlengingsmogelijkheid van vier jaar. De door de leden van de Raad van Toezicht ten 
behoeve van De Rading in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan hen worden vergoed. Er is geen 
sprake van reiskostenvergoeding, de tegemoetkoming voor reiskosten is verdisconteerd in de bezoldiging. 
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Recht van voordracht 
Zowel de ondernemingsraad, de cliëntenraad, als pleegouderraad in de zin van artikel 10 van de Statuten 
van De Rading, dienen te allen tijde rekening te houden met onderhavige profielschets ten aanzien van de 
door hen (al dan niet bindend) voorgedragen kandida(a)t(ten). 
 
Openbaarmaking  
De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.  
 

A. PROFIEL VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT  
 

 

Als lid van de Raad van Toezicht beschik je over: 
 

• Academisch denk- en werkniveau; 
- beoordeelt hoofdlijnen; 
- heeft strategisch bestuurlijke inzichten; 
- heeft oog voor relatie tussen doelstellingen en resultaten; 
- beoordeelt informatie op kwaliteit; 
- beargumenteert besluiten en meningen; 
- heeft visie op ontwikkelingen en onderkent trends; 
- inzicht in het gehanteerde governance model en samenwerkingsverbanden in de zorg;  
- over de leden gespreide materiedeskundigheid op o.a. jeugdzorg en belangrijke stakeholders in 

het sociale domein, financiën en bedrijfsvoering in zijn algemeenheid, marketing, 
publiekscommunicatie; 
 

• Bestuurlijke ervaring; 
- heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten; 
- gezaghebbend; 
- in staat om de klankbordrol, adviesrol en de werkgeversrol richting de bestuurder te vervullen; 
- beschikt over aantoonbare bestuurlijke ervaring; 
- heeft een breed en relevant netwerk; 
- affiniteit met en kennis van jeugdzorg en stakeholders; 

 

• Persoonlijkheid; 
- affiniteit en identificatie met de doelstelling en visie van De Rading; 
- open, lerende en constructieve attitude; 
- werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid; 
- is in staat distantie tot organisatie te bewaren, moet op afstand kunnen toezien en adviseren; 
- communiceert op een open en transparante wijze; 
- in staat tot zelfreflectie en het stimuleren van reflectie bij en met anderen; 
- beschikt over voldoende tijd om zich zes tot tien maal jaarlijks vrij te maken voor de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht; 
 

B. AANVULLEND PROFIEL VOORZITTER 
 

Als voorzitter beschik je over: 
- ervaring in het publieke én sociale domein; 
- kennis over  hoe de (informele) processen lopen, besluitvorming tot stand komt en wie 

stakeholders zijn; 
- bewustzijn van de specifieke rol als Voorzitter Raad van Toezicht, ten aanzien van het fungeren 

als bewaker van collegialiteit in de Raad en ten aanzien van  de samenwerking met de 
Bestuurder; 

- oog voor toezichtproces én voor bestuurlijk proces; 
- naast de reguliere vergaderingen, tijd en gelegenheid voor overleg met de Bestuurder; 
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- bewezen en aantoonbare diplomatie, verbindings-, onderhandelings- en leidinggevende 
vaardigheden. 

 
Als voorzitter ben je daarnaast in staat om: 

- vertrouwen te hebben in en te geven aan de bestuurder; 
- positief kritisch te zijn in de benadering van de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder 

en collega’s constructief aan te spreken; 
- te opereren vanuit wijsheid en reflectie met een natuurlijk en authentiek leiderschap. 

 

C. AANVULLEND PROFIEL LID MET PORTEFEUILLE KWALITEIT & VEILIGHEID 
 

Leden met het aandachtsgebied Kwaliteit & Veiligheid: 
- hebben (uitgebreide) ervaring op het gebied van jeugdzorg of GGZ en de rol van gemeenten 

hierin; 
- kunnen het thema Kwaliteit & Veiligheid vanuit meerdere perspectieven bezien, zodat zowel het 

perspectief van de cliënt, de (pleeg)ouders, de professionals als die van de opdrachtgever wordt 
meegewogen;  

- hebben een visie op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van cliënten en 
(pleeg)ouders in het zorgstelsel. 

 

D. AANVULLEND PROFIEL LID MET PORTEFEUILLE AUDIT- EN REMUNERATIE  
 

Leden met het aandachtsgebied Audit- en Remuneratie beschikken over één van de volgende 
kwaliteiten: 

- minstens één van de leden heeft een sterke, financiële achtergrond (bij voorkeur in de 
accountancy);  

- minstens één van de leden heeft een uitgebreide kennis op het gebied van HRM; 
- minstens één van de leden heeft affiniteit en inzicht in ICT. 
 


