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Lid Raad van Toezicht met een brede bedrijfskundige achtergrond  

voor het financiële aandachtsgebied  

met brede en aantoonbare, recente bedrijfskundige kennis en ervaring en dit kan vertalen naar 

financiën en financiële vraagstukken. Intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg is een 

must, “vanuit het hart, met focus en ambitie”. 

 

Skge voor een betere eerstelijnszorg; ‘met hart voor elke klacht´ 

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (skge) is opgericht op initiatief van de Landelijke 

Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en Patiënten- en cliëntenorganisaties.  

 

Skge biedt zorgaanbieders de mogelijkheid om te voldoen aan de eisen voortvloeiende uit 

de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de 

zorg te verbeteren door middel van het leren van klachten. Om dit te bereiken is in de Wkkgz een 

regeling voor laagdrempelige afhandeling van onvrede en klachten neergelegd. De Wkkgz verplicht 

zorgaanbieders om te beschikken over een schriftelijke klachtenregeling en een 

klachtenfunctionaris. Daarnaast moeten zorgaanbieders zich aansluiten bij een erkende 

geschilleninstantie. Skge biedt daartoe klachtenfunctionarissen en door het ministerie van VWS 

erkendelandelijke geschilleninstanties, voor de huisartsenzorg en zorg openbare apotheken, aan. 

 

Skge biedt patiënten de mogelijkheid om een klacht dan wel een geschil jegens een 

zorgaanbieder in te dienen. In de klachtenbemiddeling faciliteren we de klachtenfunctionaris en 

stimuleren we het herstel van vertrouwen  tussen patiënt en zorgverlener. Bij een geschil 

faciliteren wij vanuit onze organisatie de geschillencommissie met als doel rechtvaardige 

geschilbehandeling om te komen tot een onafhankelijk bindend oordeel.  

 

Skge vindt het belangrijk om haar kennis en expertise te delen met het veld en met patiënten en 

samenwerking te bevorderen. Er worden workshops, intervisiesessies, bijscholing en gastcolleges 

georganiseerd. Uitspraken worden (geanonimiseerd)  gepubliceerd en geanalyseerd. En er wordt 

samengewerkt met andere geschillencommissies. 

 

De organisatie is gevestigd in Eindhoven en wordt geleid door een eenhoofdig bestuurder, 

mevrouw mr. J. Prinsen. De organisatie kent in totaal een tiental medewerkers: 

klachtenfunctionarissen, ambtelijk secretarissen, een office manager en medewerkers secretariaat. 

Daarnaast zijn aan de organisatie diverse professionals verbonden (voorzitters en leden 

geschilleninstanties).  Skge ontvangt geen subsidie en heeft als stichting geen winstoogmerk. 

Financiering geschiedt  via de aangesloten zorgaanbieders dan wel de aangesloten 

brancheorganisatie en is afgestemd op de gewenste dienstverlening en het type zorgverlener. De 

omzet 2020 bedraagt ruim € 1,7 mio.  
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“Vanuit het hart, met focus en ambitie” 

We doen al een aantal jaren heel goed wat we ‘moeten’ doen met focus op kwaliteit.  

We willen er voor veel meer mensen zijn die met vertrouwen wijkgerichte eerstelijnszorg genieten 

en toch een mogelijke kwaliteitsmelding en/of klacht hebben. Wij maken de volgende stap met 

onze organisatie om - anno nú - vanuit draagvlak, met heldere uitganspunten, duidelijke keuzes te 

maken met als resultaat: we zijn er voor de patiënt en zorgaanbieder vanuit ons hart. Onze kennis 

en expertise is ‘van & voor’ iedereen, daarmee nemen wij onze verantwoordelijkheid in de 

samenleving. 

 

Ambitie    Onze drijfveren en meer 

Waarom bestaan we? Wat is onze essentie en daarmee ons verhaal aan iedereen die  

het wil en moet horen! 

Wat we doen – en al jaren goed doen – vertellen we dag in dag uit aan iedereen die ons nodig 

heeft en waar we contact mee hebben. Hoe we ons werk doen, daar zijn we ook heel helder in. 

Waarom we doen wat we doen, en wat ons elke dag weer drijft om te doen wat we doen, dat gaan 

we aan iedereen vertellen binnen de wijkgerichte eerstelijnszorg en alle partijen die daar een rol in 

hebben of denken te hebben.  

 

We vertellen en gedragen ons vanuit ons hart, vanuit onze ‘why’. Wat we doen rondom 

kwaliteitsmeldingen, klachten en mogelijke geschillen in de wijkgerichte eerstelijnszorg en hoe we 

dat elke dag aanpakken is belangrijk. Zo belangrijk dat de voorwaarde van het ‘waarom’ ons elke 

dag drijft om ons werk betekenisvoller te doen. 

 

Why 

We zijn er voor iedere patiënt en/of zorgaanbieder binnen de wijkgerichte eerstelijnszorg, om elke 

kwaliteitsmelding, klacht en/of geschil te laten leiden tot normatieve professionalisering van de 

zorg. We zien elke klacht als een kans - en daarmee als onze oproep aan iedereen om alle kennis 

en expertise hieromheen te delen - om zorgaanbieders te helpen het morgen nog beter te doen. 

 

How 

We zijn het luisterend oor en onder het motto ‘samen lossen we het op’ - met als  

doel te komen tot herstel van vertrouwen - faciliteren we klager en zorgverlener in laagdrempelige 

klachtbemiddeling of in een onafhankelijke geschillencommissie. Opgedane kennis en ervaring 

brengen we met een proactieve houding terug naar de zorg. 

 

What 

In klachtbemiddeling faciliteren we de klachtenfunctionaris en stimuleren we het herstel van 

vertrouwen tussen patiënt en zorgverlener. Bij een geschil faciliteren wij vanuit onze organisatie de 

geschillencommissie met als doel rechtvaardige geschilbehandeling om te komen tot een 

onafhankelijk bindend oordeel.  
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We communiceren met de samenleving door onze ervaringen te delen uit de klachtbemiddeling en 

onze uitspraken te publiceren in het uitsprakenregister en waar van toepassing te analyseren.  

Het vergroten van de zichtbaarheid, positioneren van de organisatie en de toe te voegen waarde 

voor patiënten en zorgverleners zijn belangrijke ontwikkelingen voor de organisatie om uiteindelijk 

skge te doen uitgroeien naar een gerenommeerde kennis-en expertisepartner. Recent zijn deze 

ambities vastgelegd in een strategie document met een duidelijke koers “In beweging 2021”. Deze 

strategie is mede vanuit brainstormsessies met medewerkers en de Raad van Toezicht tot stand 

gekomen.  

 

 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht is samengesteld vanuit complementariteit. Toegevoegde specifieke expertise 

richt zich op juridische en financiële zaken. Dit alles onder voorzitterschap van een onafhankelijk 

voorzitter. Voor de financiële portefeuille ontstaat per 1 januari 2022 een vacature. De huidige 

leden zijn: 

• de heer mr. J.S. van Duurling, voorzitter; 

• mevrouw mr. drs. D. Husselman, socioloog, bestuurskundige (InEen) 

• de heer drs. M.H. Poucki, huisarts (LHV); 

• de heer drs. S.R.J.G. Verhagen-Smits; openbaar apotheker (KNMP) 

• de heer drs. K.W. Roodenburg; accountant, per 01.01.2022 vacature.  

De Raad van Toezicht komt zes tot negen keer per jaar bijeen. 

 

 

 

Relevante bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden  

Het is de algemene verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht van skge om integraal toezicht 

te houden op het beleid van het bestuur en de algemene zaken binnen de Stichting. Onderdelen 

daarvan richten zich op:  

• het goedkeuren van de strategische beslissing van het bestuur; 

• het bewaken van de financiële continuïteit en verslaglegging van de Stichting; 

• het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur; 

• het functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur; 

• het vervullen van het werkgeverschap voor het bestuur en 

• het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de 

werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. 
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Algemeen profiel Raad van Toezicht 

Academisch werk- en denkniveau 

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

relevante maatschappelijke ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een 

intrinsieke belangstelling voor de gezondheidszorg in het algemeen.  

 

Bestuurlijk inzicht en ervaring/maatschappelijke betrokkenheid 

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

achtergrond en huidige maatschappelijke activiteiten. Zij hebben in de gezamenlijkheid van de 

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

gevoel voor bestuurlijke vraagstukken. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken op een of 

meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en de transities binnen de sector en zijn in 

staat het beleid van skge en het functioneren van het Bestuur te toetsen op basis van de eisen die 

gesteld worden aan kwaliteit, doelmatigheid, integriteit en continuïteit. 

 

Actuele kennis en permanente ontwikkeling 

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over relevante actuele kennis en ervaring. Van hen 

wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in benodigde kennis en ervaring en relevante  

ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de zorg in het algemeen en van de eerstelijnszorg in 

het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht. 

 

Relevant netwerk 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zicht op (of zijn in staat zich snel te verdiepen in) het 

brede spectrum van externe stakeholders zoals de eerstelijnszorg, brancheorganisaties, collega-

organisaties (in de keten), relevante ministeries en andere voor het bestuur relevante 

gesprekspartners.  

 

Inzet en beschikbaarheid 

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

van Toezicht, betrokken zijn in en bij andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden (interne 

gremia, themabijeenkomsten, bijzondere gebeurtenissen). Beschikbaarheid in tijd en flexibiliteit in 

afspraken en bereidheid tot het verrichten van niet geplande werkzaamheden worden belangrijk 

gevonden en verwacht.  

 

Persoonlijkheid: open/onafhankelijk/integer 

Leden van de Raad van Toezicht hebben zowel het vermogen als de attitude om het Bestuur 

gevraagd en ongevraagd met raad bij te staan, om als klankbord te functioneren en om kritisch 

naar zichzelf en elkaar te zijn. Ook zijn zij in staat op meerdere niveaus effectief te communiceren, 

met plezier samen te werken en anderen te motiveren en inspireren vanuit hun persoonlijkheid. Zij 

zijn reflectief, onbevangen en oprecht geïnteresseerd. Zij hebben voldoende inzicht over taken en 
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rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Leden van de Raad van Toezicht handelen 

vanuit een onafhankelijke, authentieke opstelling en in een juist evenwicht van betrokkenheid bij 

de organisatie en bestuurlijke distantie. Zij worden geacht de bredere verbanden te zien, integraal 

te denken en te doen en voortdurend hun eigen expertise in het grotere geheel van skge te duiden. 

 

Onverenigbaarheid 

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

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.  

 

De Raad opereert als team 

De leden van de Raad van Toezicht dienen complementair te zijn in achtergrond, ervaring én 

persoonlijkheid. Vanuit de teamgedachte en de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt van de 

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

gehele raad. Bovendien dient er een evenwichtige verdeling te zijn van gewenste kwaliteiten op het 

terrein van leiderschap en verbindende en vernieuwende vaardigheden. Daarbij wordt gestreefd 

naar diversiteit in de teamsamenstelling. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij meerwaarde 

toevoegt aan het team en bijdragen levert die breder en verder gaan dan zijn eigen achtergrond en 

expertise gebied. De leden worden geacht brede, praktische denkers te zijn die oog hebben voor 

maatschappelijke ontwikkelingen en trends en de betekenis daarvan kunnen doorzien voor de zorg 

en meer specifiek voor skge.  

 

 

Specifiek voor de vacature Financiën  

Gezien de brede bestuurlijke achtergronden van de zittende leden staat deze vacature open voor 

een beginnende toezichthouder. Deze beschikt over aantoonbare brede en recente kennis op het 

gebied van bedrijfskundige en financiële vraagstukken. Intrinsieke belangstelling voor de zorg is 

een pré, intrinsieke affiniteit met de doelstelling van skge is een vereiste. Hij/zij heeft inzicht in de 

strategische implicaties voor de langere termijn en functioneert vanuit zijn/haar expertisegebied en  

hoedanigheid van toezichthouder als een hoogwaardig klankbord voor de bestuurder en de collega 

toezichthouders.  

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze zich in beginsel wil verbinden voor twee termijnen van 

ieder vier jaar. 
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Honorarium 

Skge hanteert de Zorgbrede Governancecode die het kader vormt voor het handelen van de Raad 

van Toezicht en de Raad van Bestuur. Honorering vindt plaats conform de richtlijnen van de WNT. 

Voor deze positie bedraagt de honorering € 6.120 per kalenderjaar. Tevens is een  

reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer van toepassing. 

 

Solliciteren en procedure 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown 

Gillmore, voor procedurele vragen kunt u terecht bij Björn Baarveld, beiden zijn bereikbaar 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 vóór 12 december 2021 via de website www.crowngillmore.nl te 

uploaden. 

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1.    Overzicht inrichting procedure Search Lid Raad van Toezicht  

 

 Wat: Wie: Wanneer: 

W
E
R
V
IN

G
 /

 S
E
A
R
C
H

 Mediawerving 2 weken reactietermijn 

• SKGE website en LinkedIn  

• Crown Gillmore website  en LinkedIn 

• SKIPR  

• (Afdeling communicatie) SKGE 

  

• Crown Gillmore 

26.11.2021 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

• Crown Gillmore  

S
E
L
E
C
T
IE

 C
G

 

 

Inventariseren reacties mediawerving • Crown Gillmore Uiterlijk 

12.12.2021 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

Week 1 

2022 

S
E
L
E
C
T
IE

 O
P
D

R
A
C
H

T
G

E
V
E
R
 

 

CV Presentatie:  

• ca. 4 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• Selectiecommissie  

• Adviseur Selectiecommissie 

• Crown Gillmore 

 

Week 2 

12.01.22 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

• Evaluatie en voorkeurbepaling 1/2 

benoembare kandidaten  

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie 

• Adviseur Selectiecommissie 

 

• Crown Gillmore  

 

Week 2 

14.01.2022 

Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

• Voltallige RvT 

• Adviseur Selectiecommissie 

 

Week 2/3 

2022 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

 

Benoeming en aanstelling • Raad van Toezicht  RvT 

vergadering 

15.02.2022 

   

 

 


