
                                                                                                          
                                                                           
 
 
 

1 
 

 

Voorzitter Raad van Toezicht Mennistenerf Pennemes Combinatie 

met gedegen aantoonbare brede bestuurlijke ervaring en  

gezaghebbende senioriteit; een teambouwer en teamspeler met visie 

 

Organisatie 

Stichting Mennistenerf Pennemes Combinatie is per september 2018 gevormd als gevolg van de 

gekozen bestuurlijke fusie van Stichting Hervormd Centrum Pennemes en Stichting Doopsgezind 

Zorgcentrum Het Mennistenerf, beide gevestigd in Zaandam.  

Mennistenerf, een Doopsgezind Zorgcentrum in Zaandam biedt (woon)zorg aan ouderen met 

beperkingen en aan mensen met dementie. Daarnaast heeft Mennistenerf voor 60-plussers 

aanleunwoningen en zorgwoningen. Pennemes is een woonzorgcentrum voor ouderen. De 

dienstverlening bestaat uit wonen, thuiszorg, dagbesteding en zorg in de wijk.  

De gefuseerde organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Na de fusie 

is de organisatie sterk in beweging. Vooral ook om de gezamenlijk geformuleerde strategie te 

realiseren die gericht is op het versterken van mensen waar mogelijk en ondersteunen waar nodig 

en zorg en welzijnsdiensten in de wijk worden geleverd. De omzet bedraagt ca. € 18,5 mio, er 

werken ca. 550 medewerkers en 350 vrijwilligers. Financiering vindt plaats vanuit de WLZ, ZVW en 

WMO.  

 

Aanleiding en korte schets positie 

Bij de fusie is gekozen voor een tijdelijke invulling van de voorzitterspositie van de Raad van Toezicht. 

Daarmee bestaat de Raad van Toezicht thans uit negen leden. De huidige voorzitter a.i. heeft zich in 

de afgelopen maanden vooral gericht op de implementatie van de bestuurlijke fusie. Naar 

verwachting wordt dit proces in het najaar afgerond en zal de voorzitter a.i. terugtreden en daarmee 

ontstaat de vacature van voorzitter Raad van Toezicht.  

 

Gelet op bovenstaande context wordt van de nieuwe voorzitter verwacht dat deze beschikt over  

kwaliteiten om het groepsproces in, en de verdere ontwikkeling van de Raad van Toezicht op een 

professionele wijze te leiden. Bestuurlijk inzicht, helikopterview en maatschappelijke sensitiviteit 

dienen als vanzelfsprekend aanwezig te zijn. De nieuwe voorzitter heeft oog voor goede 

samenwerkingsrelaties, zowel met de interne stakeholders als externe samenwerkingspartners, en 

is laagdrempelig en contactvaardig. Als de situatie daar om vraagt, treedt de voorzitter op natuurlijke 

wijze naar buiten als vertegenwoordiger van de organisatie.   
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Bestuur en Toezicht 

Mennistenerf Pennemes Combinatie wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur vanuit 

het two-tier model, waarbij de Raad van Toezicht gepaste afstand in acht neemt ten opzichte van 

de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur. Daarbij gelden de volgende 

uitgangspunten: De Raad van Toezicht 

 houdt toezicht op ten minste de punten die worden genoemd in de Governance Code Zorg; 

 adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur en treedt op als klankbord; 

 neemt de haar statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie, 

investerings- en prestatie beslissingen; 

 toetst en keurt het beleid van de RvB. 

 

Onlangs heeft de Raad van Toezicht haar Visie op Toezichthouden opgesteld, een citaat hieruit:  

In het toezichthouden is de ontwikkeling gaande dat toezicht vanuit ‘command and control’ verschuift naar 

toezicht vanuit ‘bezieling en bewaking’. In zijn visie laat de Raad van Toezicht zich inspireren door waarden 

gedreven toezicht en heeft derhalve oog voor de resultaten van de organisatie en voor de competenties van de 

medewerkers en vrijwilligers die aan MPC zijn verbonden, naast het oog voor de formele kant van het toezicht 

zoals het toezicht op procedures en indicatoren.  

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de Remuneratiecommissie, de Commissie Zorg en de 

Auditcommissie. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht nog als gevolg van de fusie uit negen 

personen. Er is een rooster van aftreden vastgesteld en is het de bedoeling dat de Raad van 

Toezicht op termijn uit zeven of vijf leden zal gaan bestaan. Van de voorzitter wordt verwacht dat 

deze sturing geeft aan dit proces. 

 

Alle Leden 

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

persoonlijkheid. Van de leden wordt verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten 

dienste te stellen van de hele Raad. Er wordt gestreefd naar evenwichtigheid en diversiteit in de 

teamsamenstelling. De leden hebben oog voor het groepsbelang en acteren binnen een collegiaal 

verband vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. 

De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun taak constructief kritisch, met verstand van zaken 

en inlevingsvermogen en onafhankelijk ten opzichte van de Raad van Bestuur. Zij weten het juiste 

evenwicht te bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. De leden zijn goed ingevoerd 

op de ontwikkelingen in de zorgsector en meer specifiek in de ‘Care’. Zij zijn in staat om signalen, 

trends en ontwikkelingen in de maatschappij en in de Zaanse regio te vertalen naar de (strategische)  

opgaven voor de organisatie.  Zij zijn in staat om vragende en onderzoekende wijs de grote lijn en 

het eventueel ontbrekende zichtbaar te maken en hebben inzicht in de eisen die kwaliteit en 

doelmatigheid aan de organisatie stellen. Zij weten welke informatie zij nodig hebben om tot oordelen 

en bevinden te komen over de kwaliteit van de organisatie in zijn verschillende  
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verantwoordelijkheden en halen deze informatie ook gericht, stelselmatig en proactief op. Zij delen 

de bevindingen met elkaar én de Raad van Bestuur. Zij zijn in staat regelmatig mét elkaar en óp 

elkaar te reflecteren en bevorderen dit ook. Zij hebben respect voor de geschiedenis en de 

(protestantschristelijke en doopsgezinde) wortels van de Mennistenerf Pennemes Combinatie.  

 

Algemeen profiel leden Raad van de Toezicht 

 affiniteit met de activiteiten, doelgroep, missie, visie, doelstelling, kernwaarden en zorgfunctie 

van Mennistenerf Pennemes Combinatie; 

 academisch denk- en werkniveau;  

 affiniteit met en kennis over de (ontwikkelingen in de) zorgsector;  

 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  

 een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  

 het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te 

staan;  

 het vermogen om het beleid van Mennistenerf Pennemes Combinatie en het functioneren van de 

Raad van Bestuur te toetsen en te waarderen;  

 het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;  

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  

 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

Mennistenerf Pennemes Combinatie stellen;  

 het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur 

voorgelegde aangelegenheden;  

 relevant eigen netwerk en externe informatiebronnen; 

 kennis en ervaring betreffende de strategie van overheden en verzekeraars;  

 kennis en ervaring op het gebied van regionale en landelijke ontwikkelingen met betrekking tot 

zorg en welzijn;  

 kennis en ervaring op financieel economisch terrein;  

 kennis met betrekking tot organisatie ontwikkeling, management en marktwerking; 

 voldoende beschikbaarheid. 

 

In de kern betekent dit: 

 Onafhankelijke oordeelsvorming. Dit is een belangrijke vereiste om niet meegevoerd te 

worden in de passie, compassie of belangen van anderen en betekent zakelijkheid, 

oordeelsvaardigheid, relationele onafhankelijkheid, analytisch vermogen, planmatigheid en 

standvastigheid.  

 Teamspeler met oog voor het groepsbelang, collegiaal gedrag en bijdrage aan het collectief 

resultaat; het vermogen tot harmonie, delen en gunnen, open 

staan voor de gevoelens en behoeftes van anderen en de intrinsieke wil om anderen 

onvoorwaardelijk te willen helpen. 
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 Bestuurlijk inzicht dus het vermogen overzicht te bewaren in een complexe en complicerende 

context. Initiërend en sturend vermogen, directe overtuigingskracht, het vermogen om (zichzelf 

en anderen) te ontwikkelen vanuit een realistische visie. 

 Helikopterview dus beschikken over overzicht en in staat zijn op een intelligente wijze afstand 

te bewaren tegenover ingewikkelde materie.  

 Evenwichtigheid, dat wil zeggen een evenwichtige basishouding en persoonlijkheid, een open 

zelfbewustheid en afwezigheid van dilemma’s en hindernissen in de eigen mentale kaart. 

 Moreel besef dus het vermogen tot inleving en verbinding, een constructieve en oprechte 

waardenoriëntatie, gewetensvolle oordeelsvorming en besef van verantwoordelijkheid 

 Zelfreflectie daarbij het gevoel voor het collectief, het vermogen tot dialoog, flexibiliteit van 

geest en ontvankelijkheid voor feedback. Belangrijk in situaties waarbij onafhankelijkheid en 

objectiviteit vereist is 

 Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid en daarmee het oog houden voor 

andere belangen. Dus het bezitten van sociale vaardigheden, contact- en 

communicatievaardigheid, zelfstandigheid, realisme en verantwoordelijkheid. 

 

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt in het bijzonder 

Voor de voorzitter wordt gezocht naar een kandidaat met gedegen en brede bestuurlijke ervaring. 

Vanuit zijn /haar generieke bestuurlijke ervaring spreekt het voor zich dat de voorzitter beschikt over 

voldoende kennis over alle aspecten die verbonden zijn met de organisatie. Toezichtervaring is een 

must. Verbondenheid en/of affiniteit met de Zaanstreek, de cultuur en de verhoudingen strekt tot 

aanbeveling. Door stevige ervaring en helicopterview begrijpt u de positie van Mennistenerf 

Pennemes Combinatie in haar omgeving. 

 

U heeft affiniteit met de protestant-christelijke tradities, waar ook de beide organisaties uit voort 

komen. Met toepassing van de goede balans tussen passende afstand en nabijheid weet de voorzitter 

goed om te gaan met het gegeven dat de Raad van Toezicht gevoel wilt hebben bij het primaire 

proces.  

 

Kennis en ervaring 

 Aantoonbare ruime kennis en ervaring met toezichthoudende functies, bij voorkeur als 

voorzitter en lid; 

 Ervaring met postfusie processen is een pré; 

 Ervaring als bestuurlijke eindverantwoordelijke; 

 Kennis en ervaring met veranderen en vertalen van (maatschappelijke) ontwikkelingen. 
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Competenties en persoonlijkheid 

 Is een evenwichtige persoon; 

 Heeft in ruime mate 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; vervult hierin een leidende rol 

en beschikt over coachende eigenschappen; 

 Is samenwerkingsgericht; is een teambouwer en teamspeler;  

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

daarbinnen; 

 Heeft verbindend vermogen: is in staat bruggen te slaan niet alleen op mensen, maar ook op de 

inhoud en heeft een sterke focus op samenwerking en synergie; 

 Is een innovatieve denker; gericht op kansen en mogelijkheden in de sector van de V&V en de 

aanpalende domeinen en is in staat mensen daarin mee te nemen; 

 Is gericht op het behalen van doelen en resultaten van de organisatie op lange termijn en denkt 

daarbij in termen van toekomstbestendigheid en flexibiliteit; 

 Heeft een open en toegankelijke houding, die zorgt voor veiligheid en vertrouwen.  

Honorering 

De leden Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding conform wettelijke bepalingen en 

regelingen NVTZ. Mennistenerf Pennemes Combinatie is ingevolge de WNT-2, ingeschaald in klasse 

3. De honorering bedraagt € 11.775, -- per jaar. 

Solliciteren 

Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden gaat de voorkeur 

uit naar een vrouw. Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Jos Houben 

van Crown Gillmore, 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 CV 

en motivatie sturen naar Crown Gillmore BV t.a.v. Jorieke Horlings, mail@crowngillmore.nl. Graag 

ontvangen wij uw reactie uiterlijk 25 augustus aanstaande o.v.v. Voorzitter RvT Mennistenerf 

Pennemes Combinatie. 

 

Ter voorkoming van belangenverstrengeling is het vermelden van alle hoofd- en nevenfuncties een 

vereiste. 
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