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Lid (portefeuille Kwaliteit en Veiligheid)  

Raad van Toezicht De Rading Jeugd & Opvoedhulp 

 

Aanleiding vacature 

Conform het rooster van aftreden treedt een van de leden van de huidige Raad van Toezicht af in 

verband met het aflopen van de zittingstermijn. Daarmee ontstaat in februari 2023 een vacature 

voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille Kwaliteit & Veiligheid.  

 

De Rading in ‘t kort 

De Rading biedt integrale specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. De zorg 

wordt dicht bij de gezinnen in de regio’s verleend. Samen met cliënten zoeken jeugdprofessionals 

naar oplossingen voor gecompliceerde problemen rondom opvoeden en opgroeien, specifiek vanuit 

problematiek rond seksualiteit & seksueel misbruik, hechting en trauma. Deze expertisegebieden 

worden vormgegeven binnen pleegzorg, ambulant en residentieel. De jeugdhulpprofessionals van De 

Rading helpen per jaar ongeveer 1.500 kinderen en jongeren. Bij De Rading werken ca. 240 

medewerkers en de organisatie heeft een omzet van ca. € 23,7 miljoen (2021). Het primaire 

werkgebied van De Rading bevindt zich in de regio’s Utrecht Stad, Eemland, Utrecht West, Zuidoost 

Utrecht, Lekstroom, Food Valley, Midden Holland, Gooi en Vechtstreek. 

 

Voor kinderen en gezinnen die ernstige opvoedings- en ontwikkelingsproblemen ondervinden, biedt 

De Rading specifieke hulp. Voor hen zijn specialistische interventies (zoals ondersteuning in hechting) 

beschikbaar en ook vervangende gezinssituaties (bijvoorbeeld pleeggezinnen). Tevens is De Rading 

expert in het oplossen van complexe problematiek rondom seksualiteit en seksueel misbruik. Binnen 

meidenhulp gaat het bijvoorbeeld om cliënten die zeer kwetsbaar en weinig weerbaar zijn en die 

gemakkelijk in misbruikrelaties belanden (zoals loverboys). Met specifieke kennis over seksuele 

voorlichting, grensoverschrijdend gedrag en behandeling van seksueel misbruik (incest), zorgen zij 

voor zowel voorlichting als hulp aan de desbetreffende meiden en hun gezinnen.  

 

De Rading; volop in beweging 

In de verschillende regio’s waar De Rading werkzaam is, zijn het afgelopen jaar samenwerkings-

verbanden ontstaan waar De Rading actief in participeert. Zo is De Rading in Utrecht Stad onderdeel 

van de vereniging KOOS en maakt zij in de regio Eemland onderdeel uit van het 

samenwerkingsverband Breed Spectrum Aanbieders (BSA). Daarnaast zijn er ook in andere regio’s, 

in het kader van de lopende aanbestedingen, gesprekken gaande over integrale samenwerkingen. 

 

Sinds de transitie van de jeugdzorg (2015) opereert De Rading in het krachtenveld waarbinnen de 

gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd (decentralisatie). 

Doelstellingen en beoogd resultaat zijn gericht op meer maatwerk, minder medicaliseren, lokaal en 

dichtbij georganiseerde hulp en het terugdringen van het zorggebruik. Taakbekostiging door 
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gemeenten, stimuleren van integrale zorg en een sociaal domein brede aanpak worden ingezet om 

deze doelstellingen te realiseren.  

 

De afgelopen jaren is gewerkt aan het vormgeven van de samenwerking met de gemeenten. Op dit 

moment is de transformatie-opgave echter nog volop gaande. In de interne organisatie zijn de 

afgelopen jaren de nodige veranderingen doorgevoerd zoals de overgang naar integrale regionale 

teams, met als doel om aan te sluiten bij de transitie en tevens financieel gezond te blijven.  

 

Governance  

De Rading wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur (hierna de bestuurder). De 

bestuurder vormt samen met de Manager Zorg en de Manager Bedrijfsvoering het managementteam 

(GMT). De bestuurder wordt inhoudelijk ondersteund door de bestuurssecretaris die ook de Raad van 

Toezicht (RvT) ondersteunt. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het totale beleid van de 

organisatie en is verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie in algemene zin. De Raad 

van Toezicht ziet erop toe dat de organisatie doet waartoe zij is opgericht én wat er vanuit 

maatschappelijk perspectief wordt verwacht: het bieden van jeugd & opvoedhulp. 

 

De Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht bestaat inclusief de voorzitter uit vijf leden. Daarnaast neemt De Rading dit 

jaar (voor de derde maal) deel aan het talent- en diversiteitsprogramma van de NVTZ. Dat betekent 

dat er, voor de periode van een jaar, een trainee-toezichthouder is toegevoegd aan de Raad van 

Toezicht. De combinatie van alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigt een brede mix 

aan ervaringen en expertise. Binnen de Raad van Toezicht zijn drie commissies actief, namelijk de 

Auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid 

Momenteel ziet de samenstelling van de Raad er als volgt uit:  

• mevrouw mr. R.G. (Renate) Westerlaken-Loos, voorzitter Raad van Toezicht, lid auditcommissie 

en remuneratiecommissie 

• de heer mr. C. (Coskun) Cörüz, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid (vacature) 

• mevrouw drs. J. (Jannette) Booij, voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid 

• mevrouw drs. A.J.H. (Astrid) van Straten-Hagen RA, voorzitter auditcommissie & 

remuneratiecommissie 

• de heer drs. V. (Vincent) Schouten, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid 

• de heer dr. Ir. R. (Remco) Rosmulder, trainee toezichthouder (voor de periode van één jaar) 

 

Overlegmomenten RvT - RvB 

De Raad van Toezicht komt ca. zes keer per jaar bijeen voor regulier overleg. Alle 

formelevergaderingen worden bijgewoond door de bestuurder en de bestuurssecretaris. Tijdens de 

vergaderingen is sprake van een open dialoog tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Tevens 

organiseert de Raad van Toezicht eigen bijeenkomsten zonder de bestuurder. Die bijeenkomsten zijn 

bedoeld om de interne afstemming binnen de Raad van Toezicht te stimuleren en uitoefening van de 
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toezichthoudende en adviserende functie te bevorderen. Daar waar nodig heeft de bestuurder ook 

buiten de vergadering persoonlijk contact met (afzonderlijke leden van) de Raad van Toezicht. 

 

Profiel Raad van Toezicht  

Aan de advies- en klankbordfunctie wordt zowel door de Raad van Toezicht als de Bestuurder grote 

waarde gehecht. 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 verwacht. De Raad van 

Toezicht opereert als team vanuit collegiaal bestuur.  

 

Basiselementen voor gezamenlijkheid leden Raad van Toezicht 

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;   

• kennis van samenwerkingsverbanden in de zorg (organisatorisch/juridisch/contractueel); 

• over de leden gespreide materiedeskundigheid op o.a. jeugdzorg en belangrijke stakeholders in 

het sociale domein, financiën en bedrijfsvoering in zijn algemeenheid, marketing, publieks-

communicatie; 

 

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. 
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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. 

 

Profielschets lid met de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid 

De Raad van Toezicht zoekt een kandidaat die vanuit een breed perspectief bijdragen kan leveren 

aan de commissie Kwaliteit & Veiligheid. Hierbij is het een pré als de kandidaat beschikt over een 

(uitgebreide) ervaring op het gebied van de jeugdzorg of GGZ, de rol van gemeenten en het belang 

van samenwerkingspartners. Het is belangrijk dat de kandidaat het thema Kwaliteit & Veiligheid 

vanuit meerdere perspectieven kan bezien, zodat zowel het perspectief van de cliënt, de 

(pleeg)ouders, de professionals als die van de opdrachtgever wordt meegewogen. De Rading zoekt 

een kandidaat die een visie heeft op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en de positie van 

cliënten en (pleeg)ouders in het zorgstelsel. 

 

Beloning 

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 Rading is ingedeeld in klasse II van 

de WNT. Benoeming is voor de periode van drie jaar met twee maal een verlengingsmogelijkheid 

van drie jaar. 

 

Solliciteren en procedure  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Jos Houben of Mirjam Jager van Crown 

Gillmore via telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd 

bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw belangstelling kenbaar 

maken door uw CV en motivatie via de website te uploaden www.crowngillmore.nl. Uw reactie 

ontvangen wij graag vóór 21.10.2022. 

 

  

http://www.crowngillmore.nl/
http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1 : inrichting procedure  
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Mediawerving (2weken): 

• Website Crown Gillmore 

• Website De Rading 

• LinkedIn / Skipr 

• Crown Gillmore 

• De Rading 

- mevrouw Y. (Yolande) van Beusekom  

(bestuurssecretaris) 

03.10.2022 – 

21.10.2022 

Week 40 

 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 

• Crown Gillmore  Vanaf 
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Inventariseren reacties mediawerving  • Crown Gillmore 17.10.2022 Week 42 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg  

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

25.10.2022  

en 1.11.2022 

Week 43 

Week 44 
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CV Presentatie:  

• ‘longlist’ kandidaten 

(max. 4) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten 

‘shortlist’ voor kennismakingsgesprekken 

• Selectiecommissie en adviseur 

• Crown Gillmore 

 

 

Locatie: De Rading, Bunnik 

18.11.2022 

10.30 – 12.00 

 

 

 

Week 46  

 

Ronde 1:  

Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten  

• Kandidaten 

• Selectiecommissie en adviseur 

• Crown Gillmore 

 

Locatie: Crown Gillmore, Woudenberg 

21.11.2022 

13.00 – 16.00 

 

Week  47 

 

 

• Evaluatie en keuzebepaling 1 

benoembare kandidaat  

• Selectiecommissie en adviseur 

• Crown Gillmore 

 

Locatie: Crown Gillmore, Woudenberg 

21.11.2022 

16.00 – 17.00 

Week  

Ronde 2:  

Kennismakingsgesprek  

OR / CR / POR / MT 

• Benoembare kandidaat 

• Commissie OR / CR / POR / MT 

 

Locatie: De Rading, Bunnik 

02.12.2022 

10.00 – 13.00 

Week 47 

 

Week 47  

Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

• (Afvaardiging) Commissie  OR / CR / POR 

/ MT 

• Selectiecommissie (en adviseur) 

02.12.2022 

Na 13.00 uur 

Week 48 

Week 49 

Definitieve keuze selectiecommissie voor 

benoembare kandidaat 

• Selectiecommissie 

• Crown Gillmore (tel. Informeren) 

02.12.2022 

Na 13.00 uur 

Week 49 

Voordracht • Raad van Toezicht (voltallig) 12.12.2022 Week 50 

Benoeming, aanstelling en uitgebreide 

kennismaking in (extra) RvT-vergadering 

• Raad van Toezicht (hoeft niet voltallig) 12.12.2022  Week 50 

Communicatie benoemde kandidaat • Raad van Toezicht dec. 2022 Week 50 

 Aanstelling  01.02.2023 Week 5 


