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Voorzitter gefuseerde Raad van Toezicht 

Triade-Vitree 

ervaring als bestuurder (zorg / onderwijs) met netwerk in Flevoland 

 

Triade en Vitree hebben na een zorgvuldig, gezamenlijk gevoerd proces, besloten per 1 januari 2018 

te fuseren. Triade en Vitree stellen zich met de voorgenomen fusie ten doel een sterke keten van 

zorg voor gezinnen en volwassenen te creëren in Flevoland en IJsselland. In deze keten leveren zij 

de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie. Daar waar dat niet mogelijk is, bieden zij behandeling en 

begeleiding in een woonvorm. Door de fusie ontstaat een organisatie met een stevige positie in de 

regio waardoor continuïteit van zorg en kwaliteit geboden kan worden. Ook ontstaat er ruimte om 

nieuwe vormen van zorg te bieden. Na de fusie zal de organisatie verder gaan onder de naam Triade-

Vitree met daaronder het merk Triade voor volwassenenzorg en Vitree voor jeugdzorg. Op deze wijze 

blijven de sterke namen behouden en wordt de bundeling van krachten uitgedragen. In de nieuwe 

organisatie zullen ruim 1800 medewerkers werkzaam zijn. De omzet zal ca. € 114 mio. bedragen.  

 

Triade biedt in Flevoland en omgeving gehandicaptenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheids-

zorg. In de gehandicaptenzorg ondersteunt Triade mensen met een verstandelijke en/of 

meervoudige beperking met begeleiding en behandeling in het kader van de Wlz. Veelal gaat het hier 

om zorg in natura in de vorm van 24-uurszorg met verblijf, volledig pakket thuis of modulair pakket 

thuis. Triade biedt deze mensen ook diverse vormen van dagbesteding en werk. Triade is voor de 

Wlz toegelaten voor de vijf hoofdfuncties: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, 

behandeling en verblijf. Binnen de Jeugdwet ondersteunt en behandelt Triade kinderen en hun 

gezinnen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving, maar ook op school of de (naschoolse) 

kinderopvang. Wanneer een kind tijdelijk niet thuis kan wonen dan biedt Triade zorg en 

ondersteuning in een gezinshuis. In het kader van de WMO ondersteunt Triade mensen met een 

verstandelijke beperking of psychosociale problematiek bij wonen, werken of dagactiviteiten. 

Het werkgebied van Triade bestrijkt de provincie Flevoland met de gemeenten Noordoostpolder, Urk, 

Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere. Aan de randen van Flevoland levert Triade ook zorg in 

aangrenzende gebieden in zuidwest Friesland, de kop van Overijssel, Noordwest Veluwe en Gooi- en 

Vechtstreek. Bij Triade werken circa 1.300 medewerkers. Zij bieden zorg op maat aan meer dan 

2500 cliënten in Flevoland en omgeving. 

 

Vitree biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen die het op eigen kracht 

even niet redden. Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren (met en zonder licht verstandelijke 

beperking) en hun ouders/opvoeders in het kader van de Jeugdwet en de Wlz. De hulp kan bestaan 

uit diagnostiek, begeleiding, behandeling of het volgen van trainingen of combinaties hiervan. De 

hulp varieert van opvoedhulp tot intensieve behandeling, diverse vormen van ambulante zorg, 

pleegzorg en 24-uurszorg. Vitree biedt bij voorkeur hulp in het gezin of een gezinsvervangende 

situatie, zoals een pleeggezin. Daarnaast biedt Vitree vormen van preventieve niet-geïndiceerde 

zorg, vaak in samenwerking met ketenpartners in het gemeentelijke domein. 
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Het primaire werkgebied van Vitree is de provincie Flevoland, met de gemeenten Noordoostpolder, 

Urk, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere, en het westelijk deel van de provincie Overijssel (i.c. 

de regio IJsselland). Met 520 medewerkers en bijna 500 pleeggezinnen, biedt Vitree hulp aan ruim 

3.000 gezinnen per jaar. 

 

Externe ontwikkelingen en huidige situatie 

Per 1 januari 2015 zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de 

Participatiewet van kracht geworden, met als doel de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, de 

behoeften van de cliënt meer centraal te stellen en de zorg goedkoper te maken. In deze transitie 

heeft de rijksoverheid haar verantwoordelijkheden naar de gemeenten verlegd en zijn de beschikbare 

budgetten aanzienlijk lager dan voorheen, met gevolgen voor continuïteit van omzet voor zowel 

Triade als Vitree. Om hierop tijdig en adequaat te anticiperen hebben beide organisaties maatregelen 

genomen. De inhoudelijke omvorming / transformatie laat zich niet in enkele jaren verwezenlijken. 

Ook de komende jaren zal nog veel gedaan moeten worden om de gewenste en noodzakelijke 

veranderingen tot stand te brengen met behoud van kwaliteit. De fusie zal hierbij als accelerator 

werken. De fusie biedt nieuwe mogelijkheden voor innovatie in de zorg en geeft synergievoordeel in 

de bedrijfsvoering waardoor beide organisaties mogelijk efficiënter en effectiever inspelen op en 

omgaan met de druk op tarieven, de verminderde uitstroom en hogere administratieve lasten, met 

een beoogde stijging van de omzet en resultaat in 2019. 

Op basis van de vastgestelde jaarrekening 2016 heeft Triade een omzet van € 78 mio.  gerealiseerd. 

Hiervan is 23% voor jeugdzorg en 77% zorg voor volwassenen. De omzet van Vitree in 2016 bedroeg 

€ 36 mio., deze is voor 100% toe te rekenen aan jeugdzorg en begeleiding van minderjarige 

asielzoekers. Samen realiseren Triade en Vitree een omzet van € 114 mio. waarvan 

€ 61 mio. (53%) volwassenen en € 53 mio. (47%) jeugdzorg. Deze cijfers laten zien dat beide divisies 

een substantieel onderdeel gaan uitmaken van Triade-Vitree en dat er sprake is van een zekere mate 

van evenwicht. De divisie Volwassenen wordt grotendeels gefinancierd door de Wlz. Bij Jeugd 

bedraagt de Wlz-zorg 20% van de omzet, het overgrote deel van de omzet komt vanuit de Jeugdwet. 

 

Organisatiestructuur 

De nieuwe organisatie wordt opgebouwd vanuit de primaire zorg en bestaat uit een divisie 

Volwassenen en een divisie Jeugd. De divisie Jeugd bestaat na de fusie uit de zorgvormen van Triade 

en Vitree samen. De divisie Volwassenen bevat alle volwassenenzorg die nu geboden wordt binnen 

Triade: wonen, behandeling, begeleiding en dagbesteding/leren-werken. Er is gekozen voor een 

platte organisatie waarin de teams worden aangestuurd door een (regio)manager welke rechtstreeks 

onder de Raad van Bestuur valt. De concernstafafdelingen (HR, Vastgoed & Facilitair, 

Bestuursbureau, Bedrijfsvoering, Control en Marketing & Communicatie) bieden ondersteuning aan 

beide divisies. De organisatie wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van Bestuur die 

verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. 
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De fusie wordt ingestoken met als uitgangspunt geen gedwongen ontslagen ten gevolge van de fusie. 

Wel worden personele consequenties verwacht op het gebied van herplaatsingen en standplaats-

wijzigingen. Uiteraard zal ook in de nieuwe organisatie vorm worden gegeven aan de 

medezeggenschap van medewerkers, cliënten en pleegouders. Dit zal gebeuren door het instellen 

van medezeggenschapsraden, waarbij de vorm afgestemd wordt met de huidige raden. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de topstructuur in de organisatie is gekozen voor een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur 

die wordt gevormd door de huidige bestuurders van Triade en Vitree, respectievelijk mevrouw drs. 

A.E. Spreen en de heer drs. P.V. van der Linden. 
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Toezicht gefuseerde organisatie Triade–Vitree  

In de aanloop naar de fusie is veelvuldig overleg geweest tussen de beide Raden van Toezicht, en 

uiteraard ook specifiek over de inrichting van het toezicht. Voor de nieuw samen te stellen Raad van 

Toezicht is besloten dat van beide organisaties drie leden zitting nemen in de Raad van Toezicht van 

Triade-Vitree. Inmiddels is ook bekend wie van de zittende leden per januari a.s. doorgaan in de 

nieuwe Raad van Toezicht. Benoeming is in lijn met de Governance Code en geldt voor vier jaar met 

mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming. Eerdere zittingsperiode in de Raad van Toezicht van 

Triade dan wel Vitree wordt meegeteld in een benoeming in de nieuwe Raad van Toezicht.  Door de 

huidige Raden van Toezicht zal voor de voorzitterspositie een onafhankelijk voorzitter worden 

geworven. Voor dit wervings- en selectieproces is een selectiecommissie benoemd en is besloten zich 

te laten ondersteunen door een extern bureau.  

 

Raad van Toezicht in ontwikkeling! 

De Raad van Toezicht van Triade-Vitree ziet toe op de strategie, prestaties en de bedrijfsvoering van 

de organisatie, alsook op het goed functioneren van het Bestuur en heeft statutair de bevoegdheid 

om een aantal belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur goed te keuren, zoals het meerjaren 

beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. 

Uiteraard zijn dit belangrijke en basisverantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht! Echter de 

wijze waarop en de visie van waaruit toezicht wordt uitgeoefend bepaalt de echte meerwaarde voor 

de Raad van Bestuur, de organisatie, cliënten, medewerkers én de maatschappelijke omgeving. In 

de ontwikkeling van en naar de nieuwe Raad van Toezicht is er veel aandacht voor het inhoudelijke 

debat over governance en zal men met elkaar het gesprek aangaan over een gezamenlijk gewenste 

(nieuwe) vorm van toezicht, die niet alleen gericht is op het uitvoeren van wettelijke taken en 

verplichtingen. De discussie wordt juist ook gevoerd vanuit de voortdurend veranderende eisen die 

door de maatschappij aan zorgorganisaties worden gesteld en welk (veranderend) gedrag daarbij 

past ook voor de Raad van Toezicht.  

Gehandicaptenzorg en jeugdzorg kennen vele uitdagingen. De omgeving is veranderd en zal blijven 

veranderen. Dit vraagt van de Raad van Toezicht naast specifieke (elkaar aanvullende) kennis en 

expertise om een alerte, anticiperende en flexibele houding. Bij de samenstelling van de Raad van 

Toezicht is ervoor gezorgd dat de specifieke deskundigheid van de leden van de Raad een zo breed 

mogelijk spectrum bestrijkt, passend bij de aard van de activiteiten en de ontwikkelingen in de 

sector; algemeen bestuurlijk, financieel en zorginhoudelijk, ondernemerschap.  
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De nieuwe Raad van Toezicht bestaat uit de volgende zes leden: 

 

Afkomstig uit Triade 

 mevrouw drs. P.H.M. Esveld  Voorzitter Raad van Bestuur Heliomare 

 mevrouw mr. S. Rötscheid  Advocaat en statenlid Flevoland 

 de heer drs. P.R. Tiebout  Partner Vreelandgroep 

 

Afkomstig uit Vitree 

 mevrouw drs. F. Gommer  Strategie en innovatie adviseur / eigenaar Caracta 

 de heer H.J.M. Reimert  Organisatie adviseur / eigenaar Kamiano 

 de heer drs. R. van Wuijtswinkel Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur Gemeente Arnhem 

 

 

De Raad van Toezicht komt ca. acht keer per jaar bijeen. Algemene en bestuurlijke zaken zijn samen 

met risicomanagement vaste onderwerpen op de agenda, als ook voorlopig de gevolgen van de fusie. 

Aanvullend kent de Raad een Auditcommissie die financiële en budgettaire zaken bewaakt en een 

Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Over de wijze waarop de verbinding wordt gelegd met het 2e 

echelon en de thema’s die hen bezighouden in de organisatie zullen in de nieuwe Raad van Toezicht 

keuzes worden gemaakt. Dit geldt tevens voor de afstemming met de CCR en de OR én de wijze 

waarop en door wie voorbereiding van de agenda zal plaatsvinden.  Van de leden van de Raad wordt 

verwacht dat zij jaarlijks tijd uittrekken om een bezoek te brengen aan een of meerdere locaties om 

een goede verbinding met de organisatie te houden.  

  

 

Algemeen profiel Raad van Toezicht 

Academisch werk- en denkniveau 

 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een academisch werk- en denkniveau en 

relevante maatschappelijke ervaring en hebben een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen 

en een intrinsieke en aantoonbare betrokkenheid en belangstelling voor de activiteiten, doelgroep, 

missie, visie, doelstelling en kernwaarden van Triade-Vitree. 

Bestuurlijk inzicht en ervaring / maatschappelijke betrokkenheid 

De Leden van de Raad van Toezicht leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele 

achtergrond en huidige maatschappelijke bezigheid (-heden). Hebben in de gezamenlijkheid van de 

Raad aantoonbare bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis- en ervaring, dan wel 

gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen grote organisaties. Hebben affiniteit met en verstand 

van zaken op één of meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en de transitie binnen 

de sector en zijn in staat het beleid van de stichting en het functioneren van het bestuur te toetsen 

op basis van de eisen en kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. 
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Actuele kennis en permanente ontwikkeling 

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over actuele kennis en ervaring en van hen wordt 

verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen, enerzijds op het gebied van de zorg in 

het algemeen, anderzijds op het terrein van de ontwikkelingen van toezicht.  

Relevant netwerk 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op het brede spectrum van de vele externe 

stakeholders zoals gemeenten, collega organisaties (in de keten), koepels, ministerie en voor de 

raad van bestuur relevante gesprekspartners. Daarbij wordt verwacht dat leden van de Raad van 

Toezicht over een relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen beschikken, die hen 

kunnen voorzien van externe en aanvullende informatie en hen verrijken in het uitoefenen van hun 

functie in de Raad van Toezicht.   

 

Inzet en beschikbaarheid 

Van alle leden wordt verwacht dat zij naast hun aanwezigheid in de Raad van Toezicht vergaderingen 

en commissies daarvan, zichtbaar zijn voor de organisatie en hun belangstelling en betrokkenheid 

breed in de organisatie tonen door incidenteel te participeren in (in)formele bijeenkomsten en 

gelegenheden (OR, CR, themabijeenkomsten MT, visitatiebijeenkomsten en festiviteiten rondom b.v. 

openingen en feestdagen etc.).  

 

Persoonlijkheid; open / onafhankelijkheid  / integer 

Leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en 

als klankbord terzijde te staan en om kritisch naar elkaar te zijn (countervailing power). Ook zijn zij 

in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, werken echt samen en zijn in staat om 

anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid, zijn reflectief, onbevangen en niet in 

de laatste plaats besluitvaardig. Leden van de Raad van Toezicht onderkennen en handelen vanuit 

een onafhankelijke opstelling en een juist evenwicht in betrokkenheid bij de organisatie en 

bestuurlijke distantie.  

 

De Raad opereert als team 

De Raad van Toezicht zal per 2018 worden gevormd door een voorzitter en zes leden. De leden van 

de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én persoonlijkheid. 

Bijzonder relevant is, juist vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid, dat 

van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen 

van de hele raad. Dit houdt in dat zij de samenhang van de verschillende dimensies van de 

organisatie doorzien en die expliciet kunnen verbinden en toepassen op zowel expertniveau als in 

het bredere perspectief van de uiteenlopende elementen van de organisatie. Bovendien dient er een 

evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het terrein van leiderschap, verbindende, 

vernieuwende vaardigheden en relevant netwerk. Daarbij is gestreefd naar diversiteit in de 

teamsamenstelling. 
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Onverenigbaarheid 

Het functioneren van de leden van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een lid in de uitoefening van zijn of haar functie op geen 

enkele wijze enig persoonlijk belang heeft, direct of indirect, bij de wijze waarop de organisatie 

functioneert of opereert.  

 

Specifieke expertise en persoonlijkheidskenmerken voorzitter 

De voorzitter dient in staat te zijn om de nieuwe Raad van Toezicht – in samenspel met de Raad van 

Bestuur - naar een professionele, zakelijke en ‘eigentijdse’ invulling van de toezichthoudende rol te 

begeleiden; waarde gedreven, vanuit strategisch partnerschap, etc. Naast de deskundigheid, 

ervaring en competenties die voor alle Leden van de Raad van Toezicht gelden, heeft de voorzitter 

van de nieuwe Raad van Toezicht in ieder geval aantoonbaar, ruime kennis en ervaring met toezicht, 

verandermanagement en fusieprocessen en ervaring als eindverantwoordelijke voor een organisatie. 

Hierbij wordt met name gedacht aan een bestuurder uit de care of het onderwijs,  met dezelfde 

doelgroepen als Triade-Vitree. Het is een pré als de nieuwe voorzitter zelf ervaring heeft met 

verandering van een eenhoofdige naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. Omdat in de nieuwe 

samenstelling van de RvT kandidaten met een regionale binding ondervertegenwoordigd zijn, gaat 

de voorkeur uit naar iemand die goed bekend is in de regio. Tenslotte is vastgoedervaring zeer 

welkom. 

 

De voorzitter dient natuurlijk gezag uit te stralen om de leden van de nieuwe Raad van Toezicht 

effectief te begeleiden in hun nieuwe rol en in hun onderlinge verhoudingen en de gelijkwaardigheid 

te bewaken. Vanzelfsprekend stuurt de voorzitter het proces en de agenda - niet persé de inhoud - 

en staat hij/zij in direct contact met de Raad van Bestuur. 

 

Kennis en ervaring 

 aantoonbaar ruime kennis en ervaring met toezichthoudende functies; ook in voorzittersrol. 

 ervaring als bestuurlijk eindverantwoordelijke voor een (zorg)organisatie; 

 kennis van- en ervaring met verandermanagement en bij voorkeur fusieprocessen.  

 

Competenties 

 heeft in ruime mate natuurlijk gezag en uitstraling om de leden van de Raad van Toezicht 

effectief te begeleiden in hun rol en in hun onderlinge verhoudingen; 

 herkent en onderkent gevoeligheden, is in staat om mogelijke tegenstellingen binnen de Raad 

van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen en neemt hierin een leidende 

rol; 

 beschikt over coachende vaardigheden; 

 bewaakt de gelijkwaardigheid in de Raad van Toezicht; 

 bewaakt de kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht en de individuele leden 

daarvan; 

 stuurt het proces en de agenda, niet de inhoud, brengt focus aan; 
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 verbindend vermogen: is in staat bruggen te slaan met een sterke focus op samenwerking en 

synergie;  

 haalt het maximale uit de dialoog; 

 is een innovatieve denker; gericht op kansen en mogelijkheden in de specifieke sector van de 

gehandicapten- en jeugdzorg en aanpalende domeinen en in staat mensen daarin mee te 

nemen; 

 is gericht op het behalen van doelen en resultaten van de nieuwe organisatie op lange termijn 

en denkt daarbij in termen van toekomstbestendigheid en flexibiliteit; 

 realiseert zich dat de Voorzitter: 

- de Raad van Bestuur niet stuurt, maar wel kan beïnvloeden; 

- in de samenwerking met de Raad van Bestuur opereert vanuit zorgvuldig werkgeverschap; 

- in de samenwerking met de Raad van Bestuur er voor zorgt dat beiden (Raad van Bestuur en 

Voorzitter) de klankbordrol en de formele toezichtrol in de vergadering kunnen blijven scheiden; 

- geen ‘ego’ heeft en kan op metaniveau acteren; 

- in staat is om goede relaties te onderhouden met de Medezeggenschap; 

- overzicht heeft en weet dit te behouden en te bewaken; 

- als basisprincipe hanteert dat alle informatie vanuit de Raad van Bestuur, binnen de Raad van 

Toezicht wordt gedeeld. 

 

Honorering 

Leden en Voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform de WNT II normen. 

De huidige vergoeding voor de voorzitter Raad van Toezicht bedraagt € 13.500,- op jaarbasis. De 

vergoeding voor de nieuwe voorzitter zal nader worden bepaald. 

 

Solliciteren en procedure 

De procedure wordt vanuit Crown Gillmore begeleid door Mevrouw E.M.H. van den Hoven en de heer 

Mr. J.A.M.L. Houben. Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en 

meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u een korte motivatie en een actueel  

CV mailen naar Crown Gillmore t.a.v. drs. Barbara Wijsen: Barbara.wijsen@crowngillmore.nl. Wij 

ontvangen uw reactie graag uiterlijk 6 oktober 2017.  
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Bijlage - Planning activiteiten Search Voorzitter Raad van Toezicht  

26.09.2017 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

 

Mediawerving (2 weken reactietermijn – tot 

06.10.2017) 

 Website Triade-Vitree  

 Website Crown Gillmore 

 Afdeling communicatie Triade-Vitree 

  

 Crown Gillmore 

22.09.2017  Week 38 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf week 31 

Inventariseren reacties mediawerving   Crown Gillmore 06.10.2017 Vanaf week 38 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week  

41 / 42 

 Management Drives t.b.v. kandidaten CV 

presentatie 

 Kandidaten CV presentatie  Week 43 

 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 4) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie (RvB + 

vertegenwoordiging RvT) 

 Crown Gillmore 

 

 Week 43 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken 

Selectiecommissies max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling 1/2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissies (RvB + 

vertegenwoordiging RvT) 

 Crown Gillmore  

 Week 43/44 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprekken 

Adviescommissies ( OR / CR /POR) met 

max. 2 benoembare kandidaten 

 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissies (respectievelijk OR 

en CR/POR) 

 Crown Gillmore 

 Week 44/45 

Terugkoppeling advies 

 adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Selectiecommissie 

 

 Selectiecommissie 

 

 Week 44/45 

F
A
S

E
 3

  Kennismaking (optie) 

 Remuneratiegesprek 

 Gehele Raad van Toezicht 

 Remuneratie cie / Voorzitter RvT 

 Uiterlijk 

week 48 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Kandidaat 

Keuze van de te benoemen kandidaat  Raad van Toezicht 30.11.2017 Week 48 

Communicatie te benoemen kandidaat  Raad van Toezicht  Week 48 

Formele benoeming per 

(de kandidaat wordt gevraagd in december 

beschikbaar te zijn voor een inwerkperiode) 

 Raad van Toezicht 01.01.2018 Week 1 

 

 

 

 


