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Twee leden Raad van Toezicht Stichting La Providence 

 

Vacature 1 

Lid Raad van Toezicht; zorginhoudelijke deskundigheid / aandachtsgebied 

kwaliteit op bindende voordracht van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie. 

 

 

Vacature 2 

Lid Raad van Toezicht; financiële deskundigheid met name op het gebied van 

zorgfinanciering en risicomanagement op bindende voordracht van de Cliëntenraad. 

 

Aanleiding voor de vacatures is het vertrek van twee huidige leden van de Raad van Toezicht per 

april 2018. 

 

Organisatie 

La Providence is een modern en zelfstandig zorgcentrum en biedt cliënten, op grond van een 

zorgindicatie, huisvesting, verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling aan. Bij La 

Providence werken 240 medewerkers (ca. 115 fte). De omzet bedraagt ca. € 9 mio. Oorspronkelijk 

is La Providence opgericht door de Zusters Ursulinen. Aanvankelijk was het respectievelijk een 

klooster, internaat en zorgcentrum voor de zusters. In 2005 is het opengesteld voor ouderenzorg 

voor de inwoners van Grubbenvorst en omgeving, waar La Providence stevig is verankerd. De 

verbouwing naar zorgcentrum heeft een prachtige locatie opgeleverd, aangepast aan de wensen en 

eisen van deze tijd. Het pakket aan dienstverlening is in de loop van het bestaan uitgebreid; naast 

verzorging en verpleging biedt La Providence thuiszorg, dagverzorging, huishoudelijke hulp en 

revalidatiezorg en heeft La Providence een extramuraal paramedisch behandelcentrum. La 

Providence ondersteunt zoveel mogelijk de eigen identiteit, zelfstandigheid, normen en waarden en 

cultuur van haar cliënten en verschaft voorwaarden voor het beleven van een zinvolle levensperiode. 

De Stichting heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur en werkt volgens de principes van de zorgbrede 

Governancecode. 

 

Functie inhoud 

De Raad van Toezicht telt naast de voorzitter vier leden. De Raad opereert in een collegiaal model 

waarbij taken zijn onderverdeeld naar specifieke aandachtsgebieden. 

Conform de richtlijnen van de zorgbrede Governancecode en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

is de Raad van Toezicht: 

 proactief betrokken bij ontwikkelingen in de sector VVT en de gezondheidszorg in het algemeen; 

de kwaliteit van de (kleinschalige) zorg staat daarbij centraal; 
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 bekend met de ontwikkelingen in de maatschappij en bij voorkeur in de regio Noord-Limburg; in 

het bijzonder bekend met het krachtenveld van de landelijke/regionale politieke arena in relatie 

tot de gezondheidszorg; 

 toezichthoudend op de voorwaarden waaronder de organisatie goed kan functioneren; 

 stevige sparringpartner en klankbord voor de Bestuurder; 

 mede verantwoordelijk voor relatie opbouw en beheer van en met externe stakeholders; 

 actief toezichthoudend op het functioneren van de Bestuurder en de organisatie. 

 

Functie eisen  

 Heel specifiek wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij de waarden en 

normen vanuit de christelijke identiteit van La Providence onderschrijven en uitdragen. 

 De nieuw aan te treden leden dienen complementair te zijn aan de zittende leden in expertise, 

ervaring én persoonlijkheid.  

 Zij zijn in staat een verbindende rol te vervullen enerzijds binnen de Raad van Toezicht, tussen 

de Raad van Toezicht en de Directeur-Bestuurder en anderzijds ook tussen Raad van Toezicht en 

de stakeholders in de organisatie. 

 Zij zijn woonachtig in en bekend met de regio Limburg, Zuid-Oost Brabant, waarbij voor het lid 

met de zorginhoudelijke achtergrond de voorkeur uitgaat naar iemand die woonachtig is binnen 

een straal van 50 km rond de gemeente Horst aan de Maas. 

 Van de kandidaten wordt verwacht dat zij kunnen beschikken over voldoende tijd aangezien er 

gehecht wordt aan regulier overleg tussen de specifieke portefeuillehouders en betreffende 

gremia. 

 Zij beschikken over de volgende competenties: 

 aantoonbare kwaliteiten als toezichthouder met eveneens aantoonbare affiniteit voor de 

(kleinschalige) ouderenzorg; 

 bestuurlijke ervaring; 

 verbindend vermogen; 

 inzicht in het maatschappelijke en politieke krachtenveld; 

 kritisch en onafhankelijk; 

 integer en respectvol; 

 strategisch inzicht, integratief denken, helikopterview; 

 besluitvaardigheid. 

 

Door kennis en ervaring én persoonlijkheid zijn de kandidaten in staat snel tot de kern van 

maatschappelijke en zorginhoudelijke vraagstukken door te dringen en oplossingen te toetsen. 

Vanuit het huidige werkgebied van de kandidaten is het relevant dat deze geen werkinhoudelijke 

verbanden of anderszins hebben of kunnen krijgen met La Providence. 
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Specifiek voor deze vacatures 

Er wordt gezocht naar kandidaten die in het verzorgingsgebied van La Providence over een 

aantoonbaar en actueel netwerk beschikken en zelf nog functioneel en/of maatschappelijk actief zijn. 

Vanuit de huidige samenstelling en wens voor diversiteit in de Raad van Toezicht is er nadrukkelijk 

voorkeur voor het benoemen van een vrouw voor een van de posities.  

Specifiek wordt gestreefd naar verjonging in de Raad van Toezicht.  

 

Specifieke eisen Lid RvT zorginhoudelijke deskundigheid  

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat die naast aantoonbare actuele kennis en 

deskundigheid, ervaring heeft in de (ouderen)zorg en daadwerkelijk vanuit intrinsieke beleving 

affiniteit heeft met het cliëntperspectief en kwaliteit van zorg.  

Specifieke ervaring is opgedaan vanuit een, bij voorkeur academische, achtergrond als bijvoorbeeld 

zorgprofessional met relevant aanvullende beleidsmatige en/of bestuurlijke werkervaring, bij 

voorkeur binnen een breed maatschappelijke domein. Gerichte kennis is noodzakelijk over 

onderwerpen: kwaliteit van zorg, professionalisering van de zorg, extern toezicht op de zorg, 

kwaliteitszorg en cliëntenparticipatie.  

Dit lid in de Raad van Toezicht zal deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit en Veiligheid en wordt 

(mede) aangesteld op voordracht van de Zusters Ursulinen van de Romeinse Unie.  

 Beschikt over een brede visie op zorg met voldoende kritische distantie tot het zorggebied en 

heeft opvattingen over de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie; 

 Relevante bestuurlijke ervaring in de zorg in het algemeen en bij voorkeur kennis van de 

specifieke sector; 

 Beschikt over een duidelijke visie op vraagstukken rond dienstverlening en cliëntsturing en heeft 

een scherp oog voor de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel; 

 Sterke betrokkenheid bij de kwaliteit en veiligheid van de zorg, mede tegen de achtergrond van 

de beschikbare financiële middelen; 

 Is afkomstig uit de regio Limburg, Zuid-Oost Brabant en bij de voorkeur woonachtig binnen een 

straal van 50 km rond de gemeente Horst aan de Maas. 

 

Specifieke eisen Lid RvT financiële deskundigheid  

Voor deze vacature wordt gezocht naar kandidaten met ervaring op het terrein van financiën en 

bedrijfsvoering. Specifieke ervaring is opgedaan vanuit een bij voorkeur academische achtergrond 

als (eind) verantwoordelijke voor financiën en bedrijfsvoering, bij voorkeur in een zorgomgeving of 

daaraan gelieerd. Deze kandidaat is beoogd lid van de auditcommissie en zal derhalve moeten 

beschikken over brede kennis van zorgfinanciering en risicomanagement. Dit lid wordt (mede) 

aangesteld op voordracht van de Cliëntenraad. 

 Heeft ruime kennis op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied; 

 Beschikt over ruime (bestuurlijke) ervaring in een complexe omgeving, in het bijzonder t.a.v. 

financiële processen, bedrijfsvoering en interne risicobeheersings- en controlesystemen; 
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 Beschikt over een helicopterview in combinatie met een gedegen strategische financiële visie en 

een groot analytisch vermogen om complexe informatie vlot te kunnen doorgronden; 

 Sterke betrokkenheid bij het toenemend ondernemerschap in de sector, volgt gecommitteerd en 

kritisch de markt gerelateerde vraagstukken van de organisatie. Heeft goed zicht op de 

maatschappelijke behoeften en de mogelijkheden die de financiering de organisatie biedt. 

 

Honorering 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een jaarlijkse vergoeding 

conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ), 

gebaseerd op de normen van de WNT. 

Solliciteren en procedure 

Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de 

gestelde eisen en verwachtingen, verzoeken wij u een korte motivatie en een actueel CV te mailen 

naar Crown Gillmore t.a.v. Dagmar Bijl: dagmar.bijl@crowngillmore.nl. Wij ontvangen uw reactie 

graag uiterlijk 28 januari 2018.  

 

 

Bijlage : Planning procedure  
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Bijlage: Planning procedure  

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
1
 Vaststellen definitief vacatureprofiel 

 

 

 Raad van Toezicht, na overleg 

Zusterorde en Cliëntenraad 

Uiterlijk 

09.01.2018 

Week 2 

F
A
S
E
 2

 

Mediawerving (2 weken reactietermijn t/m 

28.01.2018) 

 Website La Providence 

 Website Crown Gillmore 

 LinkedIn 

 Skipr 

 Lokale media: De Limburger en 

Eindhovens Dagblad 

 Fizi (netwerk zorgfinancials) (voorheen 

HEAD vereniging) 

 

 

 

 (Afdeling communicatie La 

Providence) 

 Crown Gillmore 

 

 

 

 

 

13.01.2018 Week 2 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 

 Crown Gillmore  Vanaf week 2 

Inventariseren reacties mediawerving  

 

 Crown Gillmore 29.01.2018 Week 5 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

n.t.b. Week 5/6: 

29.01.2018 t/m 

09.02.2018 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 4 per 

vacature) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken per vacature 

(shortlist) 

 

 

 Selectiecommissie  

 Crown Gillmore 

 

14.02.2018 

14:00 – 

15:30 uur 

Grubbenvorst 

 

Week 7 

 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 2/3 

potentieel geschikte kandidaten per 

vacature. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling 1/2 

benoembare kandidaten per vacature  

vervolgprocedure 

 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Vertegenwoordiging OR en CR (max. 1 

per gremium) 

 Crown Gillmore  

15.02.2018 

09:30 – 

16:00 uur 

Grubbenvorst 

 

Week 7 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Ronde 3  

Kandidaat op voordracht Zusterorde:  

 Kennismakingsgesprek adviescommissie, 

Zusterorde met max. 2 benoembare 

kandidaten  

 

 

Kandidaat op voordracht CR: 

 Kennismakingsgesprek adviescommissie, 

CR met max. 2 benoembare kandidaten  

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

Zusterorde 

 Crown Gillmore (optie) 

 

 

 Kandidaat / Kandidaten(Afvaardiging) 

Adviescommissie Cliëntenraad 

 Crown Gillmore (optie) 

20.02.2018 

10:00 – 

12:00 uur 

Grubbenvorst 

 

Week 8 

 

Terugkoppeling advies 

 adviescommissies aan selectiecommissie 

 

 

 

 

 

 

 Definitieve keuze selectiecommissie voor 

1 kandidaat per voordracht  

 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

Zusterorde  

 Selectiecommissie  

 

 (Afvaardiging) Adviescommissie CR 

 Selectiecommissie  

 

 Selectiecommissie 

n.t.b. 

 

Week 8 

 

F
A
S
E
 4

 

 Kennismaking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Remuneratie / Benoeming 

 

 Kandidaat op voordracht Zusterorde 

 Gehele Raad van Toezicht + 

Directeur-Bestuurder 

 

 Kandidaat op voordracht Cliëntenraad 

 Gehele Raad van Toezicht + 

Directeur-Bestuurder 

 

 

 Remuneratie cie. / Voorzitter RvT 

 Kandidaat 

n.t.b. 

 

Week 10/11: 

05.03.2018  

t/m  

16.03.2018 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen n.t.b. Week 10/11: 

05.03.2018  

t/m  

16.03.2018 

Benoeming   Nader te bepalen n.t.b. Week 10/11: 

05.03.2018  

t/m  

16.03.2018 

Aanstelling   Raad van Toezicht n.t.b. Uiterlijk 

01.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


