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Saffier is op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht met als 

aandachtsgebied financiën en vastgoed 

 

 

Onze missie en visie 

 

Saffier ondersteunt (ouder wordende) mensen om zichzelf te kunnen zijn en blijven, of ze nog thuis 

wonen of in één van onze locaties. 

 

Oog voor wat telt 

 

Saffier is een organisatie in de ouderenzorg in Den Haag. ‘Oog voor wat telt’ is het centrale thema 

van Saffier. In dit ene zinnetje brengen we tot uitdrukking waar iedereen zich bij Saffier dagelijks 

voor inzet. Wij verplaatsen ons in de mensen die bij ons wonen en waarvoor wij zorgen. Hun 

persoonlijke wensen en behoeften staan voorop. Wij stimuleren ze om daar zo veel en zo lang 

mogelijk zelf invulling aan te geven. Dat doen we vanuit de overtuiging dat dat positief bijdraagt aan 

de kwaliteit van hun leven. 

Wij willen maatwerk leveren en zo goed mogelijk aansluiten bij het levensverhaal en de 

achtergronden van cliënten en bewoners. Als dat kan en verantwoord is, helpen we onze cliënten zo 

zelfstandig mogelijk hun leven leiden. Als dat niet meer kan, is onze zorg en ondersteuning erop 

gericht onze cliënten een zo betekenisvol mogelijk bestaan te verzekeren.  

 

De activiteiten en dienstverlening van Saffier strekken zich uit over de Gemeente Den Haag. 

Saffier telt bijna 1.500 medewerkers (866 fte) en meer dan 400 vrijwilligers. Daarnaast zijn bij 

Saffier circa 400 leerlingen actief als stagiaire. Saffier heeft zo’n 1.700 cliënten. De meeste cliënten 

van Saffier wonen gespreid over een tiental locaties in Den Haag. Saffier heeft een omzet van circa 

€ 90 miljoen. 

 

De wereld verandert. Saffier verandert mee 

 

Oudere mensen langer thuis laten wonen, hen veel meer verantwoordelijkheid geven voor het eigen 

welzijn, een actieve rol voor familie, vrienden en kennissen, goede kwaliteit van zorg, goed 

personeel, betaalbaarheid van de zorg. Dat zijn de uitdagingen waar wij bij Saffier volop mee bezig 

zijn. 

Wij zien in dat veranderende speelveld kansen én volop mogelijkheden om die kansen te benutten. 

Dat doen we door anders naar wonen, zorg en behandelen te kijken. Wij zoeken samen met onze 
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klanten naar oplossingen om invulling te geven aan hun kwaliteit van leven. Van daaruit bieden we 

vernieuwende, hoogwaardige zorg.  

Ouderenbeleid is sterk in ontwikkeling. Niet in de laatste plaats als gevolg van demografische 

ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande vraagstukken als toereikende capaciteit en financiering.  

 

Saffier is zich ervan bewust dat die ontwikkelingen ook voor ons betekenis hebben en focus en keuzes 

vragen.  

 

In de onlangs herijkte strategie worden vier doelgroepen onderscheiden:  

 

 Zelfstandig wonende ouderen: terug-naar-huis-zorg. De behandeling en zorg zijn gericht op 

herstel, vergroten van de gezondheid en verkleinen van de ziektelast. 

 Veilig wonen met comfort: voor zelfstandig wonende ouderen met verlies van regie op het leven 

in combinatie met ervaren beperkingen of behoefte aan tijdelijke opvang. Behandeling en zorg 

zijn gericht op prettig leven en op begeleiding. 

 Bewoners die behoefte hebben aan de expertise specialistische zorg: mensen met een chronische 

ziekte met een complex beeld aan verschijnselen en hoog risico op complicaties. Onze inzet is 

gericht op het vergroten van de gezondheid en het verkleinen van de ziektelast, zowel van onze 

bewoners als van zelfstandig wonende ouderen die daar behoefte aan hebben.  

 Bewoners met dementie: hen wordt specialistische expertise geboden en behandeling; 

begeleiding en zorg zijn voor hen gericht op een zo prettig mogelijk leven. 

 

Uitdagingen en opgaven 

 

De keuze voor de vier doelgroepen leidt tot een aantal opgaven voor de komende jaren:  

1. Versterken en uitbreiden van terug naar huis zorg 

2. Aanbod veilig wonen met comfort verder ontwikkelen 

3. Expertise dementie verder ontwikkelen en implementeren 

4. Expertise specialistische zorg verder ontwikkelen en inzetten in de regio 

5. Het DNA van Saffier: Identiteit en maatschappelijke waarde uitdrukkelijker profileren 

6. Omgaan met spanningen op arbeidsmarkt: binden en boeien van medewerkers 

7. Toepassen van technische en sociale innovatie 

8. Vastgoed in overeenstemming met daaraan te stellen eisen houden 

 

Visie op onze cliënten 

 

In de ondersteuning die Saffier biedt ligt de nadruk op eigen regie en identiteit van de cliënt over en 

in zijn leven. Een holistische benadering van de cliënt en wat deze meebrengt en meeneemt uit het 

eigen leven. Met een eigen geschiedenis, eigen wensen, gedachten, eigenaardigheden, familieleven 
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en een beeld van de toekomst. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn de grondslag voor de relatie 

met cliënten gericht op aandacht en betekenis. 

 

Organisatie  

 

De wijze waarop wordt gewerkt is terug te zien in het besturingsmodel van Saffier. Saffier is een 

platte organisatie met korte lijnen en zelfstandig werkende teams. Het centraal bureau is compact. 

Zoveel mogelijk handen aan het bed, nadruk op de directe cliëntenzorg.  

 

Wij streven naar een optimale balans tussen aandacht voor cliënten en hun vertegenwoordigers en 

relaties en voor medewerkers, stakeholders en financiën. Wij willen een stabiele koers varen met 

een op alle aspecten goede uitkomst. Daarbij zoekt Saffier naar de waarde van het toevoegen van 

innovatie en innovatieve technologie. Wij gaan uit van heldere verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van onze medewerkers binnen een helder kader met een toenemende mate van 

zelfstandigheid binnen de teams. Met als ultieme doel tevreden cliënten, tevreden medewerkers, 

tevreden stakeholders en de financiën op orde. Leidinggevenden zijn integraal verantwoordelijk. 

Samenwerking tussen lijn en staf is vanzelfsprekend. 

 

Saffier kent binnen het primaire proces: langdurige zorg inclusief wonen (Zorg en Wonen), 

activiteiten in de Wmo-markt zoals dagbesteding en individuele begeleiding (Maatschappelijke 

Ondersteuning) en behandeling in de chronische fase (Behandeling). Deze eenheden worden 

aangestuurd door managers die rapporteren aan de bestuurder. Samen met de managers van de 

stafdiensten vormen zij het managementteam.  

De eenheden zijn in de volle breedte resultaatverantwoordelijk; naast verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van het primair proces, richten zij zich ook op marktontwikkeling, het aantrekken van 

nieuwe cliënten en medewerkers, professionalisering, verbetering en vernieuwing, al dan niet 

ondersteund door stafmedewerkers. Onderstaand treft u het organogram (bijlage 1). 

 

De Raad van Toezicht 

 

Binnen de Raad is aandacht voor het inhoudelijke debat over governance. Het gesprek wordt 

periodiek gevoerd over de gewenste vorm van toezicht, die niet alleen gericht is op het uitvoeren 

van wettelijke taken en verplichtingen. De discussie vindt plaats vanuit de veranderende eisen die 

door de maatschappij aan zorgorganisaties worden gesteld en welk gedrag daarbij past voor de Raad 

van Toezicht. In 2019 heeft de Raad in lijn met de Governance Code gereflecteerd op zijn eigen rol, 

ook in relatie tot de opvattingen over toezicht.  
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De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld: 

 De heer T. Horn, voorzitter; 

 Mevrouw G. Schippers, vicevoorzitter lid van de commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

 Mevrouw J. de Witte, lid van de Auditcommissie; 

 De heer P. van Wingaarden, voorzitter Auditcommissie; 

 Mevrouw M. van Rees, voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

 

Per 1 februari 2020 treedt mevrouw De Witte af en zij heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn 

voor een tweede termijn. Per 1 juli 2020 treedt de heer Van Wingaarden conform het rooster van 

aftreden af. Hierdoor ontstaan twee vacatures waarvoor kandidaten worden gezocht die voldoen aan 

het algemene profiel van de Raad van Toezicht en die daarnaast aantoonbare actuele expertise  

meebrengen en ruime ervaring hebben in (bestuur en) bedrijfsvoering en met vastgoed in 

maatschappelijke organisaties. 

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is ervoor gekozen 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, bedrijfsvoering, 

zorginhoudelijk, kwaliteit en veiligheid en ondernemerschap. De Raad van Toezicht vergadert circa 

zes keer per jaar.  

 

Om in verbinding te zijn met het tweede echelon en de thema’s die hen bezighouden in de organisatie 

worden regelmatig leden van het MT uitgenodigd in de vergadering. De agenda wordt in overleg 

tussen de raad van toezicht en de bestuurder opgesteld.  

 

Saffier organiseert regelmatig themabijeenkomsten. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt 

verwacht dat zij betrokkenheid tonen bij die bijeenkomsten als ook bij andere belangrijke 

gebeurtenissen voor Saffier. In 2019 heeft Saffier gewerkt aan een nieuwe strategie, ook via een 

aantal bijeenkomsten met externen, interne stakeholders en het management. De Raad van Toezicht 

is hier betrokken bij geweest en is samen met de bestuurder hier de stimulator van geweest.  

 

De Raad kent een Auditcommissie die de financiële situatie en bedrijfsvoering gerelateerde zaken 

bespreekt, alsmede een Commissie Kwaliteit en Veiligheid. Beide vergaderen circa vier keer per jaar. 

Met de OR en het MT wordt één keer per jaar een themamiddag georganiseerd. Eén tot twee keer 

per jaar is een delegatie van de Raad aanwezig bij de vergadering van de bestuurder met de OR en 

met de CCR. Om een goede verbinding met de organisatie en het primaire proces te houden, wordt 

door de leden regelmatig een bezoek gebracht aan locaties. Jaarlijks evalueren de Raad van Toezicht, 

alsook de commissies het eigen functioneren.  
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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 doelgroep, missie, visie, doelstelling en activiteiten van Saffier.  

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 binnen grote organisaties. Zij hebben affiniteit met en verstand van zaken 

op één of meer beleidsterreinen van brede maatschappelijke zorg en de transities 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 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 de ontwikkelingen: enerzijds op het gebied van de 

zorg in het algemeen en van de ouderenzorg in het bijzonder, anderzijds op het terrein van toezicht. 

 

Relevant netwerk 

 

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

gemeenten, collega-organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en andere voor de 

bestuurder relevante gesprekspartners.  

 

Inzet en beschikbaarheid 

 

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

toezicht en commissies, betrokken zijn in en bij andere (in)formele bijeenkomsten en gelegenheden 

(OR, CCR, themabijeenkomsten, bijzondere gebeurtenissen). Beschikbaarheid in tijd en flexibiliteit 

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

gevonden en verwacht.  
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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. 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 Saffier te (kunnen) plaatsen. 

 

De Raad opereert als team 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. 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 hele 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 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 ouderenzorg en meer 

specifiek voor Saffier.  

 

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.  
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Specifiek  

voor vacature lid met aantoonbare expertise op het terrein van bedrijfsvoering en 

vastgoed, een moderne visie op zorgverlening, met vernieuwing als eigen grondhouding. 

Voorzitter auditcommissie. 

 

De kandidaat:  

 Beschikt over bedrijfseconomische en/of bedrijfskundige kennis en ervaring, ruime en actuele 

kennis en ervaring op het gebied van financiën en risicomanagement, fiscaliteit, 

zorgbekostiging, huisvestings- en verbouwingstrajecten en informatisering en automatisering; 

 Kennis en ervaring van de financiering van de ouderenzorg of bereidheid die op te doen; 

 Heeft het vermogen te fungeren als een gelijkwaardige en competente gesprekspartner van de 

externe accountant; 

 Beschikt over het analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en onderlinge 

verbanden te leggen, kan financiële cijfers interpreteren, de achterliggende strategie analyseren, 

risico’s tijdig inschatten en investeringsbeslissingen en vraagstukken ten aanzien van financiële 

continuïteit, treasury en financiering adequaat beoordelen;  

 Heeft adequaat zicht op financiële doorwerking van strategisch (vastgoed-)beleid in meerjaren 

projecties en scenario’s, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij 

behorende verantwoording en verslaglegging. 

 

De kandidaat wordt voorzitter van de Auditcommissie en zal derhalve moeten beschikken over brede 

kennis van en ruime ervaring met bedrijfsvoering, bedrijfsprocessen, ICT als integraal element van 

de organisatie, financiering en vastgoed. Het lid zal ook een strategisch innovatieve houding en 

benadering dienen te hebben. 

 

Door kennis, ervaring én persoonlijkheid is de kandidaat in staat snel tot de kern van 

maatschappelijke en zorginhoudelijke vraagstukken door te dringen. Vanuit het huidige werkgebied 

van de kandidaat is het relevant dat deze geen werkinhoudelijke verbanden heeft of kan krijgen met 

Saffier. 

Voor deze vacature zoeken wij bij voorkeur naar kandidaten die een duidelijke en aantoonbare 

verbinding hebben met de Haagse regio en die, indien niet meer beroepsmatig actief, dit heel recent 

wel waren.  
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Honorarium 

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

afgeleid van de richtlijnen van de WNT en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg 

(NVTZ). 

 

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 motivatiebrief en een actueel CV vóór 11 

december 2019 te sturen via de website van Crown Gillmore BV: www.crowngillmore.nl 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je ook telefonisch contact opnemen met Jos Houben via 

telefoonnummer 033 – 28 58 700.  

Een volledig overzicht en planning van de procedure vindt u in bijlage 2. 

 

De zorg van Saffier 

 

Wonen met intensieve zorg 

 

Soms kunt u niet meer zelfstandig thuis wonen, omdat u intensieve zorg nodig hebt. Bijvoorbeeld 

vanwege chronische aandoeningen, zoals hartfalen en Parkinson, of denk aan dementie, het 

syndroom van Korsakov of niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dan is het bij Saffier mogelijk om 

op een locatie te komen wonen waar we u gespecialiseerde zorg en behandeling kunnen bieden. 

Doorgaans behoudt u voor het grootste deel zelf uw regie en de verantwoordelijkheid. Maar waar 

dat nodig is, zijn wij er om u te ondersteunen. 

 

Geriatrische Revalidatiezorg 

 

Geriatrische Revalidatiezorg is een vorm van revalidatie die zich speciaal richt op senioren die in het 

ziekenhuis een medisch-specialistische behandeling hebben ondergaan, bijvoorbeeld een botbreuk 

of een beroerte. Het doel van de revalidatie is om zo snel mogelijk terug te keren naar huis. Deelname 

aan de GRZ vereist dan ook een hoge motivatie en veel inzet. De arts in het ziekenhuis bepaalt of u 

in aanmerking komt voor deze vorm van revalidatie.  

U kunt voor de GRZ terecht op de locaties Nolenshaghe (Loosduinen/Segbroek) en Mechropa 

(Scheveningen). U kunt hier onder begeleiding van deskundige medewerkers en met professionele 

faciliteiten werken aan uw herstel en terugkeer naar huis. Meer informatie over het proces van start 

tot en met ontslag naar huis kunt u lezen in de folder GRZ.  

  

http://www.crowngillmore.nl/
https://www.saffiergroep.nl/locaties/nolenshaghe
https://www.saffiergroep.nl/locaties/revalidatie-en-verpleegcentrum-mechropa
https://www.saffiergroep.nl/uploads/downloads/Folder-opname-GRZ_juni-2016.pdf
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Dementie 

 

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen 

informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig 

ziektes. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire 

dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie. Bij al deze vormen gaat het 

geheugen achteruit.  

 

Wonen en zorg 

 

Soms zijn er redenen dat u intensievere zorg nodig hebt dan u thuis kunt krijgen. Dan is wonen bij 

Saffier een uitkomst! Wij hebben appartementen op verschillende locaties, alle met eigen badkamer 

en in de woonzorgparken ook een eigen keuken. In de gemeenschappelijke ruimtes ontmoet u 

medebewoners. Privacy verzekerd en toch met de nodige zorg! 

Kijkt u voor de locaties bij wonen en zorg. Hier vindt u ook een indeling van de locaties voor meer 

en minder intensieve zorg.   

 

NAH 

 

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is hersenletsel dat is ontstaan na de geboorte. Veroorzaakt door 

een ongeluk bijvoorbeeld, of een herseninfarct, hersenbloeding, zuurstoftekort, hartstilstand. Na het 

oplopen van NAH kunnen mensen last blijven houden van de gevolgen. Iemand kan bijvoorbeeld 

lichamelijke, functionele beperkingen houden na een beroerte. Maar hij kan ook te kampen hebben 

met minder zichtbare gevolgen: concentratiestoornissen, verandering in gedrag en emotionele 

veranderingen. Behandelen en begeleiden van mensen met NAH vraagt specifieke kennis van het 

ziektebeeld en het proces. Die kennis is er bij Saffier, in het bijzonder op de 

locaties Nolenshaghe en Huize Royal / Royal Rustique. Daar zijn woonmogelijkheden voor jonge en 

oudere cliënten met NAH.  

 

 

Syndroom van Korsakov 

 

Het syndroom van Korsakov is een aandoening waarbij een gedeelte van de hersenen wordt 

aangetast. Hierdoor ontstaat geheugenverlies. Cliënten hebben een verminderd vermogen om te 

plannen en organiseren. Het gedrag van de persoon met Korsakov verandert en kan niet langer voor 

zichzelf zorgen. 

De oorzaak van deze aandoening is een tekort aan vitamine B1. Over het algemeen is dit het gevolg 

van langdurig overmatig alcoholgebruik in combinatie met slechte eetgewoontes. Hierdoor kunnen 

https://www.saffiergroep.nl/wonen-en-zorg
https://www.saffiergroep.nl/locaties/nolenshaghe
https://www.saffiergroep.nl/locaties/huize-royal-royal-rustique
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naast Korsakov nog andere afwijkingen ontstaat aan organen of aan het zenuwstelsel, met als gevolg 

stoornissen in spraak, beweging, gevoel en gezichtsvermogen.  

 

Palliatieve zorg 

Palliatieve zorg is continue en integrale zorg voor cliënten en hun familie op het moment dat medisch 

gezien geen genezing meer mogelijk is en het overlijden op korte termijn wordt verwacht. De 

zorgvermindering richt zich op het verminderen van het lijden en de verbetering van de kwaliteit van 

leven. Bij Saffier bieden we deze vorm van zorg op de palliatieve unit Sweelinckplein in Nolenshaghe. 

Wij doen dat op een zodanige manier dat cliënten hun leven kunnen voltooien in alle waardigheid en 

met de eigenheid die bij hen past. 

  

https://www.saffiergroep.nl/locaties/nolenshaghe
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Bijlage 1. Organogram 
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Bijlage 2.  Planning procedure 

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

Crown Gillmore 

Kandidaten 

16.12.2019 

18.12.2019 

 

Week 51 

Ronde 1:  

CV Presentatie kandidaten (ca. 6/7) 

(longlist) 

Keuzebepaling max. 4 kandidaten 

voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 

Raad van Toezicht / selectiecommissie  

Crown Gillmore 

 

09.01.2020 

14.00 – 18.00 

 

 

Week 2 

Ronde 2:  

Kennismakingsgesprekken max. 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten 

vervolgprocedure 

 

Kandidaten 

Raad van Toezicht / selectiecommissie 

Crown Gillmore 

15.01.2020 

14.00 – 18.00 

 

Week 3 

Ronde 3:  

Kennismakingsgesprek 

adviescommissie(s) met max. 2 

benoembare kandidaten 

 

Kandidaat / Kandidaten 

Adviescommissie(s) 

Crown Gillmore (optie)  

20.01.2020 

15.30 – 17.30 

 

Week 4 

Terugkoppeling advies 

adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

Keuze selectiecommissie voor 1 

kandidaat 

 

(Afvaardiging) Adviescommissie 

Selectiecommissie 

 

Selectiecommissie 

Op dezelfde dag als 

Ronde 3 

Week 4 

Kennismaking  

Remuneratiegesprek 

Gehele Raad van Toezicht 

Remuneratie cie / Voorzitter RvT 

Kandidaat 

Uiterlijk 

31.01.2020 

Week 5 

Communicatie benoemde kandidaat  Nader te bepalen  Week  

Benoeming  Nader te bepalen 06.02.2020 Week 6 

Aanstelling  Raad van Toezicht   

 

 

 


