Vacature: Lid Raad van Toezicht
ALGEMENE EISEN AAN DE LEDEN
Op het niveau van de individuele leden worden de volgende eisen geformuleerd:
• Aantoonbare binding en affiniteit met de missie van Thuiszorg Forniamo;
• Onafhankelijk (zonder zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en als persoon);
• Brede maatschappelijke belangstelling;
• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in middelgrote organisaties;
• Beschikken over een breed netwerk en bereid zijn tot inzet van dit netwerk;
• Goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
• Leuke/kritische/alerte mensen met gevoel voor humor;
• Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus;
• Beschikkend over (helikopter)kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie.
• Bereid en in staat alle vergaderingen bij te wonen op de hoofdvestiging van Thuiszorg Forniamo en zich daar
terdege op voor te bereiden.
INTEGRITEIT
Integer optreden is essentieel. Dit houdt in:
• Zakelijke en persoonlijke belangen gescheiden houden van de belangen van de organisatie;
• Discreet omgaan met verkregen informatie.
SPECIFIEKE EISEN AAN DE INDIVIDUELE LEDEN
Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd
zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van
voor de instelling relevante netwerken (in de regio). Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de
benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als
geheel. Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden (op basis van kennis
en/of ervaring) op het gebied van een of meer van de hiernavolgende kennisvelden:
•Zorginhoud en kwaliteit van zorg
• HRM organisatieontwikkeling
• Financiën bedrijfsvoering
• (Politiek-)bestuurlijk
• Maatschappelijk Ondernemerschap
Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer
personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala zoals bovenstaand
aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.
ONAFHANKELIJKHEID
Om de positie van de leden van de Raad van Toezicht verder te markeren is de onafhankelijkheid essentieel.
Daarom kunnen de leden van de Raad van Toezicht alleen zijn:
• natuurlijke personen
• moeten gezien hun werk, belangstelling en ervaring een concrete bijdrage tot het verwezenlijken van het doel
van Thuiszorg Forniamo kunnen leveren.
• niet werkzaam mogen zijn bij Thuiszorg Forniamo of direct dan wel indirect een financieel belang hebben bij de
stichting;
• geen belangen vertegenwoordigen die, naar het oordeel van de Raad van Toezicht, tegenstrijdig zijn met de
belangen van Thuiszorg Forniamo.
WIJ BIEDEN
• Per vergadering van de RvT als lid: € 88,00
• Per vergadering van de RvT als voorzitter: € 115,00
Daarnaast kennen wij een reiskosten vergoeding en mogelijkheden om in het vakgebied kennis te vergaren onder
andere via de branche organisatie.
REAGEREN
U kunt uw reactie richten aan Dhr. O. Aslan
email: orhan@forniamo.nl ovv Vacature RvT
Wij zien uw reactie graag voor 25 december 2020 tegemoet.
Gesprekken zullen plaats vinden op dinsdag 13 en/of dinsdag 20 januari 2021.
Van de leden RvT wordt evenals van alle medewerkers van Thuiszorg Forniamo een Verklaring Omtrent Gedrag
gevraagd. De kosten voor het opvragen van deze verklaring worden vergoed door Thuiszorg Forniamo.

