
                                                   
 
 

Twee leden Raad van Toezicht Jeugdbescherming Gelderland 

“voor een Raad die de jeugd(bescherming) een warm hart toe draagt en in staat is 

met betrokkenheid en distantie in woelige tijden de verschillende rollen van een 

Raad uit te voeren.”  

een lid voor de Audit Commissie en een 

 lid voor de Commissie Kwaliteit & Veiligheid (op voordracht van de CR) 

 

Stichting Jeugdbescherming Gelderland 

Het ultieme doel van Jeugdbescherming Gelderland is dat alle kinderen en jongeren veilig opgroeien.   

Helaas is dit niet de realiteit en zijn er kinderen en jongeren die opgroeien in situaties waarin sprake is 

van ernstige bedreiging van hun ontwikkeling. Deze kinderen, jongeren én gezinnen die te maken 

hebben met verwaarlozing, mishandeling, onbegrip, wantrouwen, strafbaar gedrag, of onvermogen van 

ouders/opvoeders (zonder dat zij daar zelf oorzaak van zijn), groeien niet op in vertrouwen en in 

veiligheid. Hun ontwikkeling stagneert, gevoel van eigenwaarde neemt af, vertrouwen in zichzelf en in 

de mensen om hen heen verdwijnt met als helaas vaak gevolg de ontwikkeling van destructief gedrag 

in welke vorm dan ook.  

De mensen van Jeugdbescherming Gelderland hebben ruime en professionele ervaring in het werken 

met gezinnen met complexe problemen. Zij richten zich op alle mensen die dit betreft in alle Gelderse 

gemeenten op het herstel van vertrouwen en veilig opgroeien of het voorkomen van wantrouwen en 

onveilig opgroeien. Bij de uitvoering wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt dat de eigen kracht van het 

gezin zoveel mogelijk wordt versterkt; zij doen dit in samenwerking met kinderen, jongeren en gezinnen 

zelf, inclusief de netwerken rond de gezinnen. Zo ook in partnership met collega zorgprofessionals, 

gemeenten en andere overheidsinstanties, speciaal in relatie tot de wettelijke context (jeugdwet & 

strafrecht). 

Gelderse gemeenten kopen binnen de zeven regio’s van Gelderland jeugdbescherming, consultatie en 

uitvoering van drang-en dwanghulp in. Omzet 2021 bedraagt ruim € 29,6 mio., het jaar is afgesloten 

met een positief resultaat van ruim 5 ton, gemiddeld aantal fte is 318,9.  

Eindverantwoordelijk voor Jeugdbescherming Gelderland is de bestuurder, de heer A. (Arno) Lelieveld, 

aangetreden in 2018.  

 

Een organisatie waar mensen werken met een groot hart voor kinderen en gezinnen die die hun hulp 

hard nodig hebben. 

 

 

 

 



                                                   
 

Schets van de keten waarvan Jeugdbescherming Gelderland onderdeel van uitmaakt.  

Op het moment dat ik de groep binnenkom zit ze daar. Lang donker krullend haar tot halverwege haar rug. Ze 

ziet er een beetje smoezelig uit. Haar kleren zijn oud, versleten en vies. Opgewekt zeg ik “Hoi!” en steek mijn 

hand op als begroeting. Ze kijkt niet om. “Oké, misschien straks” denk ik, en ik loop door naar het kantoor voor 

de overdracht. Tijdens de overdracht krijg ik te horen waar het nieuwe meisje vandaan komt. Of eerlijk gezegd, 

niet vandaan komt. 

Ze heeft op straat gezworven. Ze is opgegroeid in een omgeving vol verslaving en prostitutie en is met haar elf 

jaar eigenlijk te jong om op onze afdeling te blijven. Hier blijven namelijk kinderen tussen dertien en achttien 

jaar. De jongeren op onze groep zijn relatief ‘zwaar’. Er wordt gedeald, drugs gebruikt, en een aantal jongeren 

is betrokken bij uiteenlopende vormen van criminaliteit. De meeste problemen worden hier onderling fysiek 

opgelost. Door alles wat ze heeft meegemaakt kan ze niet terecht op een groep met leeftijdsgenoten. Dus 

mogen wij het proberen. 

De omgang met de andere jongeren is problematisch. Ze schreeuwt, blaft, en om niets gaat ze in de aanval. 

Alles is een strijd. Van wassen en douchen tot het leren eten met mes en vork. Ze loopt vaak weg. 

Omdat ze bepaalde basisvaardigheden mist, weten we dat dit een lang traject zal worden. Het duurt uiteindelijk 

10 maanden voordat ze klaar is om naar school te gaan. Elke dag draait om opstaan, tandenpoetsen, op tijd zijn 

voor het ontbijt en je spullen pakken. 

Om daarnaast nog sociale vaardigheden te trainen in groepsvorm is simpelweg te veel gevraagd. Dit is niet 

alleen een belasting voor het meisje zelf, maar ook voor het team van groepsleiders, de behandelaar en 

klasgenoten. We beslissen om een speciaal traject op gebied van dagbesteding op te starten. 

En ik? Ik ben net begonnen in de jeugdzorg. Ik werk twee dagen per week als vrijwilliger op een groep van tien 

kinderen, op woensdag en vrijdag. Omdat de kinderen op die dagen ’s middags vrij zijn, kan ik helpen bij het 

schoonmaken van hun kamer en het inpakken van hun tas voor een weekendverlof. Zij blijft altijd op de groep. 

Er is geen netwerk voor verlof. En met zo’n rugzak aan problemen ben je niet snel welkom bij een 

weekendlogeerhuis. 

Omdat ik vrijwilliger ben en weinig ‘zakelijke’ dingen hoef te doen, heb ik vooral veel tijd te bieden. Daardoor 

wordt het een vaste gewoonte dat wij samen iets gaan doen. Uren lopen we over het terrein, naar de lokale 

Trekpleister, door het bos. Meestal zeggen we niks. Het samen wandelen en op weg zijn naar niets is voldoende. 

Ik krijg een baan aangeboden. Weliswaar op de afdeling naast mijn huidige groep, maar toch. Ze noemt me 

voortaan ‘overloper’, soms ‘verrader’. Op een dag is ze weg. Zo gaat dat binnen de jeugdzorg. Er komt een 

plekje vrij en dan zie je kinderen soms nooit meer terug. 

Een jaar of zes geleden krijg ik een berichtje via Facebook. Nog steeds heeft ze die lange krullende haren. Ze is 

inmiddels een volwassen vrouw van bijna dertig die er netjes en verzorgd uitziet. Twee A4’tjes heeft ze 

volgeschreven. Over haar werk als zetbaas bij een landelijke drogisterij, haar kindjes en haar relatie. En ze 

bedankt me voor de tijd, het wandelen en het feit dat ik er simpelweg voor haar was. 

 

 



                                                   
 

 

Ontwikkelingen 

Externe ontwikkelingen 

Voor wie het nieuws over de jeugdzorg volgt is het bijna niet te missen; de sector bevindt zich in een 

woelige tijd; enerzijds omdat de politiek wijzigingen in de sector voor staat (‘toekomstscenario’), 

anderzijds omdat de maatschappelijke druk op vorm en de prestaties toeneemt. Belangrijke uiting 

daarvan is het gebruik van social media, met alle negatieve beeldvorming die daaruit voortvloeit.  

 

Het ‘toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’ is door het ministerie van Justitie en Veiligheid 

opgesteld en schetst op hoofdlijnen hoe de jeugdbescherming er over  5 tot 10 jaar uit zou kunnen zien. 

De ontwikkelrichting is integratie in de keten, gericht op snellere en passender ondersteuning van kind 

& ouders. Samenvattend heeft het als doel om één vast gezicht binnen het lokale team aan te wijzen, 

dat zo nodig samen optrekt met een professional uit het op te richten Regionaal Veiligheidsteam. In dit 

Regionaal Veiligheidsteam zijn de functies van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis en de Raad 

voor de Kinderbescherming samengebracht. Professionals werken in teamverband, dichtbij het gezin. 

Dicht bij hen staat een netwerk van specialisten met kennis van kinderen, volwassenen en specifieke 

uitingsvormen van geweld. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat professionals een lerende 

omgeving vormen. Voor organisaties betekent dit een andere manier van organiseren en inrichten, met 

consequenties voor medewerkers, verantwoordelijkheden, rollen, processen, samenwerking en 

bedrijfsvoering. Kortom, een behoorlijke opgave voor de sector.   

 

Interne ontwikkelingen 

Vanaf 2014 wordt binnen de jeugdbescherming nauw samengewerkt met de Raad voor de 

Kinderbescherming, de landelijk Werkende Instellingen, de Eigen Kracht én de gemeenten. De 

decentralisatie rond 2015 is het gevolg van ingrijpende organisatorische veranderingen voor alle 

betrokken stakeholders in de sector. Zo ook voor Jeugdbescherming Gelderland. Na een onrustige 

periode, ook voor wat betreft governance, heeft de organisatie toegewerkt naar een strategie en koers 

met duidelijke focus op de bedoeling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, met gewenste / 

noodzakelijke veranderingen in en van de organisatie (document: van Richting naar Inrichting). Rond 

2020 kiest de organisatie intern voor de concretisering van drie speerpunten; methodische verdieping, 

energieke teams en partnership. Er wordt vastgehouden aan de koers en gaandeweg worden vanuit de 

speerpunten resultaten geboekt; zowel voor medewerkers, als in verbinding met de doelgroep en in 

efficiënte ondersteuning van de inrichting van de organisatie ter facilitering van het werkproces. 

Tegelijkertijd zijn er de nodige uitdagingen in de sector en organisatie om het kwaliteitsniveau op het 

gewenste peil te brengen en verzuim en verloop in te perken. Desalniettemin heeft heeft 

Jeugdbescherming Gelderland onlangs een positieve beoordeling gekregen van de certificerende 



                                                   
 
instantie. Bedrijfsmatig is een en ander goed op orde; de kosten en baten zijn nog niet helemaal in 

balans; de vermogenspositie daarentegen is relatief gunstig.  

 

Deze interne en externe ontwikkelingen vragen in toenemende mate dat vanuit meerdere perspectieven 

en met meerdere partners in de regio samenwerking wordt geïnitieerd en geeffectueerd, alles gericht 

op integrale kind- en gezinsbescherming, in een evenwichtige verhouding tot een gezonde 

bedrijfsvoering van de organisatie. 

 

Aanleiding vacatures 

Als gevolg van het beëindigen van hun zittingstermijn, treden per januari 2023 twee leden van de Raad 

van Toezicht af. 2015 is een geheel nieuwe Raad van Toezicht aangesteld. Drie van hen zijn in de loop 

van de afgelopen periode afgetreden. 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 deze sector. Dit betekent dat binnen de 

Raad van Toezicht een combinatie van expertise aanwezig is. Voor de vacatures is het gewenst 

aanvulling te zoeken vanuit de aandachtsgebieden en de commissies: Kwaliteit & Veiligheid en Audit.  

 

De Raad van Toezicht  

Meer dan alleen hun aandachtsgebieden bestaat de Raad van Toezicht uit mensen met een aantoonbare 

affiniteit voor de maatschappelijke doelstelling van Jeugdbescherming Gelderland; namelijk intrinsiek 

willen bijdragen aan “ALLE KINDEREN BLIJVEND VEILIG”. Nadrukkelijk kiest de raad ervoor toezicht te 

houden vanuit het collectief, hun integrale verantwoordelijkheid en met een van ‘buiten naar binnen’ 

perspectief. Vanzelfsprekend beschikken zij over een brede kennis van landelijke ontwikkelingen, het 

sociaal domein en de ontwikkelingen daarbinnen in wijken en buurten, houden focus, ook op de 

(financiële) organisatiedoelstelling. Zij staan daarin in een open en passende verbinding met de 

bestuurder, ieder vanuit hun gekende verantwoordelijkheid. De raad initieert op meerdere moment de 

verbinding met de organisatie en de doelgroep. Een mooi voorbeeld daarvan is de zogenaamde “Brede 

Ontmoeting”. Een (terugkerend)  moment waarin het Jeugdplatform, Cliëntenraad, Ondernemingsraad, 

Raad van Toezicht, Bestuurder en Managementteam elkaar in een creatieve vorm treffen om vanuit 

verschillende perspectieven relevante thema’s te bespreken en laagdrempelig en zeer toegankelijk zijn 

voor de gehele organisatie. 

 

 De huidige samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:  

• de heer B. Hammer, voorzitter;  

• mevrouw L. van der Brugge, lid;  

• de heer P. Siebers, lid; 

• mevrouw P. van Belle, lid (vacature)   



                                                   
 
• de heer A. Maussart, lid (vacature).  

In de combinatie van deze leden zijn de onderstaande expertisegebieden vertegenwoordigd in de Raad 

van Toezicht en wordt ook in de nieuwe samenstelling verwacht dat de leden aantoonbaar kennis en 

ervaring hebben op één of meerdere van de onderstaande gebieden: 

• Jeugdzorg (inhoudelijk); 

• Juridisch; 

• Innovatie, digitalisering en privacy; 

• Financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement; 

• Organisatie- en personeelsontwikkeling, veranderkunde; 

• Netwerker met actueel netwerk in werkgebied JbGld. 

Verspreid over het jaar vergadert de Raad van Toezicht gepland doorgaans zes keer. Daarnaast vinden  

eventuele commissie werkzaamheden plaats en in het bijzonder als voorbeeld “de Brede Ontmoeting”. 

Vanzelfsprekend zijn er daarnaast de (formele) overlegmomenten met de OR en CR (ca. twee keer per 

jaar) en evalueert de Raad zichzelf jaarlijks, of laat zich hierin door een externe begeleiden. Openheid 

en transparantie wordt op alle en tussen alle verschillende niveaus van besturing gevoeld en herkend. 

 

Specifiek kent de raad een audit-commissie die de financiële situatie, vastgoed en bedrijfsvoering 

gerelateerde zaken bespreekt. Eveneens is er een commissie Kwaliteit & Veiligheid. Deze commissies 

vergaderen enkele keren per jaar. De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de voorzitter en een 

lid van de Raad van Toezicht. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij 

betrokkenheid tonen bij die bijeenkomsten als ook bij andere belangrijke gebeurtenissen voor 

Jeugdbescherming Gelderland.  

 

 

  



                                                   
 

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 ervaring, een open oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en een intrinsieke belangstelling 

voor de doelgroep, missie, visie, doelstelling en activiteiten van Jeugdbescherming Gelderland.  

 

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 en managementkennis- en ervaring, dan wel gevoel voor bestuurlijke vraagstukken binnen 

grote organisaties. Zij hebben affiniteit met en kennis van een of meer beleidsterreinen van 

jeugdbescherming in een brede maatschappelijke context en de transities binnen de sector. Ook zijn zij 

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 

jeugdbescherming enerzijds en op het terrein van Toezicht anderzijds. 

 

Relevant netwerk  

Leden van de Raad van Toezicht kunnen toegang bieden tot een breed spectrum van externe 

stakeholders zoals gemeenten, collega-organisaties (in de keten), koepelorganisaties, het ministerie en 

andere voor de bestuurder relevante gesprekspartners.   

 

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. Zij zijn reflectief, onbevangen, oprecht, geïnteresseerd 

en gericht op leren en ontwikkelen. 

Leden van de Raad van Toezicht handelen vanuit een onafhankelijke, authentieke opstelling 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 handelen en voortdurend hun eigen expertise in het grotere 

geheel van Jeugdbescherming Gelderland te (kunnen) plaatsen. Tot slot laat de persoonlijkheid van de 

leden van de Raad van Toezicht zich omschrijven als innovatief, betrokken, crisisbestendig, moedig, 

positief, slagvaardig, en authentiek. 

  



                                                   
 
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 collectieve en gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt 

van de leden verwacht dat zij in staat zijn hun specifieke deskundigheid ten dienste te stellen aan 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/zij meerwaarde toevoegt aan het team en 

bijdragen levert die breder en verder gaan dan zijn/haar eigen achtergrond en expertisegebied. 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 jeugdbescherming in zijn algemeenheid en 

meer specifiek voor Jeugdbescherming Gelderland.  

 

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 

(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. 

 

Profielschets Lid Kwaliteit en Veiligheid (op bindende voordracht CR) 

Specifiek voor deze portefeuille zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat met deskundigheid op het 

gebied van (kwaliteit van) zorg en daarmee een inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de commissie 

Kwaliteit & Veiligheid. Hierbij is het noodzakelijk dat de kandidaat het thema Kwaliteit & Veiligheid vanuit 

meerdere, ook innovatieve perspectieven kan bezien, zodat zowel het perspectief van jongeren, hun 

netwerk, de professionals als die van de organisatie worden meegewogen. Jeugdbescherming 

Gelderland zoekt een kandidaat die een visie heeft op het gebied van zorgkwaliteit, dienstverlening en 

de positie van jongeren en verwanten in het zorgstelsel. Specifiek wordt gedacht aan kandidaten met 

een relevante, bestuurlijke en/of (zorg) inhoudelijke ervaring, die gewend zijn het gesprek te voeren 

over  strategie, prestatie, kwaliteit en veiligheid van zorg en verbetering in de context van 

Jeugdbescherming Gelderland. Zij zijn inhoudelijk bekend met de thema’s die spelen in de zorgsector in 

het algemeen en in de jeugdzorgsector in het bijzonder. Vanzelfsprekend is de functie van 



                                                   
 
gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en voor adviesorganen zoals de cliëntenraad, 

jongerenplatform en andere vormen van cliëntparticipatie.  

 

Specifiek Lid Audit commissie   

Specifiek voor deze portefeuille zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat, die aantoonbaar brede en 

recente kennis en ervaring op het gebied van financiën en financiële en brede 

bedrijfsvoeringsvraagstukken. Hij/zij heeft inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn 

en functioneert in zijn/haar hoedanigheid van toezichthouder als een klankbord voor de bestuurder en 

de collega toezichthouders. Daarnaast is het een pre als deze toezichthouder kennis heeft van en 

ervaring met ICT en  technologische ontwikkelingen.  

 

In het bijzonder wordt gedacht aan financieel deskundig door opleiding en ervaring, gewend te werken 

met begrotingssystematiek, periodieke verantwoording; ervaring met risicobeheersings- en 

monitoringssystemen en forecasting. Potentiële kandidaten zijn inhoudelijk bekend met de financiering 

van de gezondheidszorg/jeugdzorg, zowel kosten- als opbrengstgericht, en in staat ontwikkelingen te 

vertalen in mogelijke doorwerking op de organisatie. Tegelijkertijd brengen zij ervaring met IT-

processen: vernieuwing, structuren en implementatie. 

 

Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit om tenminste op één van 

deze posities een vrouw aan te stellen en één lid met een regionale binding. 

 

Honorarium  

Jeugdbescherming Gelderland hanteert de 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 

Adviesregeling honorering toezichthouders NVTZ en bedraagt  € 14.080,- per jaar.  

 

Solliciteren en procedure  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of Mirjam Jager van 

Crown Gillmore 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 (onder vermelding van de betreffende ‘Lid RvT 

Audit’ of ‘Lid RvT Kwaliteit en Veiligheid’ via de website te uploaden www.crowngillmore.nl. Uw reactie 

ontvangen wij graag vóór 29 augustus 2022. 

  

http://www.crowngillmore.nl/
http://www.crowngillmore.nl/


                                                   
 
Procedure werving & selectie leden Raad van Toezicht PLANNING 

Lid RvT Audit / Lid RvT Kwaliteit & Veiligheid 

W
E
R
V
IN

G
 /

 S
E
A
R
C
H

 

Mediawerving  

• Website Stichting Jeugdbescherming Gelderland  

• Website Crown Gillmore 

Optie: 

• LinkedIn JbGld / LinkedIn CG / Skipr 

• (Afdeling communicatie) Stichting 

Jeugdbescherming Gelderland (via 

bestuurssecretariaat) 

  

• Crown Gillmore 

01.08.2022 – 

29.08.2022 

Benaderen potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten 

 

• Crown Gillmore 22.08.2022 

S
E
L
E
C
T
IE

 C
G

 

 

Inventariseren reacties mediawerving (optie) 

 

• Crown Gillmore 31.08.2022 

Gesprekken potentieel geschikte en geïnteresseerde 

kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

20.09.2022 

22.09.2022 

26.09.2022 

S
E
L
E
C
T
IE

 O
P
D

R
A
C
H

T
G

E
V
E
R
 

CV Presentatie lid RvT Audit  

• ca. 4 kandidaten per vacature (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• (selectiecommissie Audit) Raad van Toezicht 

• Adviseur selectiecommissie (RvB) (longlist ter 

toetsing voorleggen aan bestuurder) 

 

• Crown Gillmore 

3.10.2022 

Of  

10.10.2022 

CV Presentatie Lid RvT Kwaliteit & Veiligheid:  

• ca. 4 kandidaten per vacature (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

• (selectiecommissie K&V) Raad van Toezicht 

• CR 

• Adviseur selectiecommissie (RvB) 

 

• Crown Gillmore 

3.10.2022 

Of  

10.10.2022 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling 1/2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

• Kandidaten 

• (selectiecommissie Audit) Raad van Toezicht 

 

• Crown Gillmore  

14.10.2022 

9.00 – 11.15 

 

11.15 – 12.00 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel geschikte 

kandidaten. (shortlist) 

 

Evaluatie en keuzebepaling 1/2 benoembare 

kandidaten vervolgprocedure 

 

• Kandidaten 

• (selectiecommissie K&V) Raad van Toezicht 

• CR 

 

• Crown Gillmore 

14.10.2022 

12.00 – 14.15 

 

 

14.15 – 15.00 



                                                   
 

Ronde 2 optie n.t.b.:  

• Kennismakingsgesprek adviescommissie  met max. 

2 benoembare kandidaten per vacature. 

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Adviescommissie (OR, CR, MT/RvB, evt. JPF) 

• Crown Gillmore (optie) 

17.10.2022 

14.00 – 18.30 

Evaluatie kennismakingsgesprekken/voorbereiden 

terugkoppeling 

• Adviescommissie (OR, CR, MT/RvB, evt. JPF) 17.10.2022 

18.30 – 19.00 

Terugkoppeling advies 

• adviescommissie aan selectiecommissie 

 

 

• Keuze selectiecommissie voor 2 kandidaten 

voortgang procedure  

 

• (Afvaardiging) Adviescommissie 

• Selectiecommissie RvT resp. 1 en 2 

 

• Selectiecommissie RvT 

 

17.10.2022 

19.00 – 20.00 

 

 

20.00 – 20.30 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

• Afrondend gesprek   

 

• Kandidaten  

• Voorzitter Raad van Toezicht 

• Raad van Bestuur 

OPTIE 

24.10.2022 of 

27.10.2022 

17.00 – 18.00 

Definitieve keuze / besluit tot benoeming  • Raad van Toezicht 12.12.2022 

Communicatie benoeming  • n.t.b.  

Aanstelling  • Raad van Toezicht  

 

 


