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Profielschets Lid Raad van Toezicht Solis 

Vastgoed en Bedrijfsvoering 

 

Solis    

Solis is een zorgorganisatie met een uitgebreid pakket aan dienstverlening in de ondersteuning van 

kwetsbare ouderen in de samenleving. Met aandacht voor zorg, wonen en welzijn. De ondersteuning 

is gericht op het behouden van zoveel mogelijk regie op het eigen leven. Solis biedt maatwerk 

afhankelijk van de zorgbehoefte, in eerste instantie georganiseerd rondom thuis en complexe zorg 

en behandeling als thuis niet meer kan. Er is specifieke kennis opgebouwd rond bijzondere 

doelgroepen cliënten. Solis verleent wijkzorg-verpleeghuiszorg, korte en langdurige  revalidatie, 

huishoudelijke hulp, een beschutte woonomgeving en heeft ook een hospice. Solis werkt met 

maatwerk-arrangementen. Omzet is circa € 48 mio. Met o.a. Dimence heeft Solis een samenwerking 

om elkaar te ondersteunen en te versterken in het aanbod van gespecialiseerde zorg. Solis is 

gevestigd in Deventer en in de regio Salland en heeft meerdere locaties. Deze functioneren als spil 

in de wijk. Solis heeft een lange historie in Deventer en is in  1267, de tijd van de Moderne Devotie,  

opgericht als gasthuis voor mensen in nood en komt dus voort uit de “Caritas” en de bekommering 

om de “kwetsbaren en afhankelijken”. Bij Solis werken circa 1.000 zeer betrokken medewerkers en 

500 vrijwilligers.  

  

Missie Visie en Kernwaarden  

Solis heeft een algemene grondslag, waarbij in de werkzaamheden andere grondslagen en daarbij 

behorend leefklimaat worden gerespecteerd. De kernwaarden zoals privacy, erkenning, respect voor 

de autonomie en wederzijdse betrokkenheid spelen een leidende rol in de zorg- en dienstverlening, 

in de omgang tussen collega’s en ook bij het maken van keuzes. Solis is als zorgverlener al 750 jaar 

diep geworteld in de stad Deventer en omgeving. Solis gelooft dat elk individu heel goed in staat is 

om samen met zijn/haar omgeving het eigen leven vorm te geven. Solis ondersteunt alle kwetsbare 

ouderen in de samenleving om zoveel mogelijk regie over het eigen leven te behouden. Loyaliteit en 

vertrouwen staan hoog in het vaandel en gewerkt wordt op basis van gelijkwaardigheid. Daarbij zijn 

continuïteit, kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voorwaarden voor de organisatie.   

 

Mens en Solis  

Voor ouderen wordt het vermogen om hun eigen keuzes zolang mogelijk zelf vorm te geven steeds 

belangrijker. Familieleden, mantelzorgers, buurt en vrijwilligers staan gezamenlijk rondom de mens, 

waarbij zelfstandigheid zoveel mogelijk wordt ondersteund. Professionele hulp wordt ingeschakeld 

op het moment dat dit vermogen minder wordt. Solis is één van die professionals.  
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Succesbepalende factoren  

Klantgericht     De cliënt staat centraal  

Innovatief        Wij zijn vernieuwend en treden graag buiten de gebaande paden  

Verbinden       Wij delen actief kennis en kunde  

Koersvast         Wij houden vast aan de uitgezette koers  

Doelgericht      Wij hebben een duidelijk doel voor ogen  

  

Speerpunten  

• een voordeur: Solis wilt bereikbaar zijn via een eenduidige en herkenbare voordeur. Vanaf deze 

voordeur weten cliënten precies wat ze wel en niet van Solis mogen verwachten;  

• vrijwilligers: via vrijwilligers wordt de cliënt en zijn directe mantelzorg ondersteund en ontlast;  

• samenwerking op het gebied van zorgverlening: Solis zoekt samenwerking met andere partijen 

op basis van de vraag van de cliënt;  

• wijk en beschutte woonvormen zijn de spil in de wijk. Solis werkt samen met andere organisaties 

of burgerinitiatieven om o.a. maaltijdvoorziening voor de cliënten met de laagste inkomens 

betaalbaar te houden;  

• netwerkpartner: samenwerking intern en extern binnen de ketenzorg op het gebied van 

kennisdeling.  

 

Governance  

Solis kent een (eenhoofdige) Raad van Bestuur en bestuurt de organisatie als geheel en legt daarover 

verantwoordelijkheid af aan de Raad van Toezicht. Beleidsvoorbereiding en afstemming met de 

leidinggevenden vindt plaats in het MT en het stafoverleg. De Raad van Toezicht heeft tot taak 

toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken. De 

Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met gevraagd en ongevraagd advies terzijde. De Raad 

van Toezicht van Solis heeft voor zijn eigen werkwijze en die van de Raad van Bestuur reglementen 

vastgesteld. De medezeggenschapstructuur voor medewerkers is centraal geregeld in de 

ondernemingsraad (OR). De medezeggenschapstructuur van cliënten is geregeld via een centrale 

cliëntenraad en lokale cliëntenraden.   

 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegden in ieder geval tot zijn 

verantwoordelijkheid:  

• zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur;   

• zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;  
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• het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang 

van zaken in de organisatie;  

• het functioneren als klankbord voor de Raad van Bestuur;  

• het zijn van werkgever van de leden van de Raad van Bestuur;  

• het goedkeuren van strategische of belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur, waaronder de 

begroting, de jaarrekening en strategisch beleid.  

  

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is een collegiaal orgaan. Dit houdt in dat ieder lid 

verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken. De Raad van Toezicht van 

Solis kent een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een commissie Kwaliteit van Zorg. 

Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is één keer 

mogelijk.    

 

Algemeen Profiel lid Raad van Toezicht   

De leden van de Raad van Toezicht van Solis worden geacht de statuten en bijbehorende 

reglementen, die gelden voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur te kennen, te 

onderschrijven en daarnaar te handelen. Ook worden de leden geacht te handelen en zich te 

gedragen naar en in congruentie met de eigentijdse regels, normen en waarden van het stelsel van 

“Good Governance“ voor de zorgsector, waaronder de code “Good Governance zorg 2017”. De leden 

dienen ook over voldoende tijd te beschikken en beschikbaar te zijn voor een adequate invulling van 

hun verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Toezicht.   

Het profiel van een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:  

• academisch denk- en werkniveau;  

• affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie;  

• algemeen bestuurlijke kwaliteiten, helicopterview, inzicht en ervaring;  

• maatschappelijke betrokkenheid en een voor de functie relevant netwerk;  

• een juist evenwicht in (bestuurlijke) betrokkenheid en afstand;  

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

voorgelegde aangelegenheden;  

• het vermogen om het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;  

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;  

• actuele en vakinhoudelijke kennis, visie, permanente ontwikkeling en zelfreflectie;  

• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur te attenderen en met raad en als klankbord 

terzijde te staan;  

• het vermogen toezicht en advies in teamverband uit te kunnen oefenen met toevoeging van eigen 

meerwaarde;  

• voldoende beschikbaarheid en inzet; 
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• intrinsieke verbondenheid met de regio van Solis.  

  

Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van 

belang, in de zin van eigenschappen die passen bij de persoonlijkheid van de toezichthouder en bij 

de opgedane levenservaring. Deze kunnen worden weergegeven in de volgende kernaspecten:   

• ontvankelijk, met aandacht, luisterend, observerend;   

• authentieke persoonlijkheid, open, onafhankelijk, verantwoordelijkheidsgevoel en integer;  

• doorgrondend, analytisch;  

• blanco denkend, proactief, eigen(en)wijs;   

• moedig, doortastend, kritisch;  

• communicatief sterk;  

• affiniteit met zorg, loyaal, oog voor specifieke waarden, vertrouwensvol.  

Het is zaak dat de individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen 

functioneren, bereidt is zich kwetsbaar op te stellen en zich wil blijven ontwikkelen. Naast deze 

persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler 

van groot belang.   

 

Vacature lid Raad van Toezicht met Vastgoed én Bedrijfskundige kennis  

Voor deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met kennis en ervaring van het maken van 

beleid en implementeren daarvan rond de strategische inzet en ontwikkeling van vastgoed als 

integrerend onderdeel van de strategische zorgvisie gericht op de toekomst en de ontwikkeling van 

de ouderenzorg. Juridische kennis is een pré. De kandidaat dient aantoonbare en langdurige ervaring 

te hebben met vastgoed, bedrijfsvoering en organisatie vraagstukken in en/of met  diverse complexe 

organisaties. Kennis van, inzicht in en ervaring met bedrijfsvoering, organisatiekunde en 

veranderkunde is een voorwaarde. Betekenis kunnen geven aan ICT en bedrijfsprocessen op het 

niveau van de context van de gehele organisatie wordt van waarde geacht. Deze kandidaat is beoogd 

lid van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht en eventuele andere commissies. Gedacht wordt 

bijvoorbeeld aan personen met bewezen en recente eindverantwoordelijkheid voor brede 

bedrijfsvoering als/of uit de consultancy. Aantoonbaar inzicht in de complexiteit van vastgoed 

vraagstukken in brede zin geldt als een pré. Aanvullend wordt verwacht dat dit lid vaniut een berder 

perspectief meedenkt over en omgaan met vraagstukken en toepassingen rond voortdurende 

strategische herpositionering en in samenhang daarmee verbonden vernieuwingen en verhoudingen 

tot de markt (maatschappelijke marketing). Deze kwaliteit kunnen invullen met affiniteit of gevoel 

vanuit het perspectief van maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap 

zal echt van waarde zijn. Verbondenheid met de regio waarin Solis acteert kan zeker van waarde 

zijn.  
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Tevens dient dit Lid van de Raad van Toezicht over de volgende kennis, ervaring en competenties te 

beschikken.   

 

Kennis en ervaring  

• aantoonbaar ruime kennis en ervaring met toezichthoudende functies, zowel als Lid dan als 

vice/voorzitter lid;  

• Een stevige en aantoonbare generalist met brede recente bestuurlijke eind ervaring.   

• kennis van en ervaring met verandermanagement;   

• kennis van en ervaring met organisatie vraagstukken in en/of met diverse complexe organisaties.  

 

Competenties    

• heeft in ruime mate gezag en uitstraling om andere leden van de Raad van Toezicht effectief te 

begeleiden in hun( nieuwe) rol en in hun onderlinge verhoudingen;  

• herkent en onderkent gevoeligheden: is in staat om tegenstellingen binnen de Raad van Toezicht 

op constructieve wijze tot een oplossing te brengen en neemt hierin een (bege) leidende rol;  

• beschikt over coachende vaardigheden;  

• heeft oog voor en bewaakt  de gelijkwaardigheid in de Raad van Toezicht;  

• heeft oog voor en 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;  

• 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  

• V&V en aanpalende domeinen en in staat mensen daarin mee te nemen; 

• realiseert zich dat het Lid:  

- 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 Lid) de klankbordrol en de formele toezichtrol in de vergadering kunnen blijven 

scheiden;  

• heeft geen ‘ego’ en kan op metaniveau acteren, heeft gezag;  

• is in staat om goede relaties te onderhouden met de medezeggenschap;  

• heeft overzicht en weet dit te behouden en bewaken; 
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• hanteert als basisprincipe dat alle informatie vanuit de Raad van Bestuur, binnen de Raad van 

Toezicht wordt gedeeld (met een enkele uitzondering op betrekkingsniveau).  

• doorziet de integraliteit en verbanden tussen en van complexe vraagstukken en dilemma’s en 

weet de  verschillende aspecten van deze vraagstukken en dilemma’s inzichtelijk te benoemen en 

helder te maken.  

    

Honorarium  

De Lid van de Raad van Toezicht van Solis ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding 

gebaseerd op WNT 2, klasse III.   

 

Sollicitaties   

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven 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 

via de website van Crown Gillmore BV www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 

vóór 10 juni a.s. 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

11.06.2020 

12.06.2020 

 

Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten per vacature 

(shortlist) 

 live gesprekken met Cie’s 

Vorm carrousel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kandidaten 2/ 3: 

 Commissie I:  

- Lid Raad van Toezicht 

- Raad van Bestuur (adviesrol) 

- Afvaardiging MT  (adviesrol) 

 Commissie II: 

- Lid Raad van Toezicht 

- Afvaardiging OR (adviesrol) 

 Commissie III: 

- Lid Raad van Toezicht 

- Afvaardiging CCR (adviesrol) 

 Crown Gillmore 

19.06.2020  

 

 Remuneratiegesprek (optie)  Remuneratie cie. / Voorzitter Raad van Toezicht 

 Kandidaten  

22.06.2020 

 Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  

 Benoeming  Raad van Toezicht 24.06.2020 

 

http://www.crowngillmore.nl/

