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Lid voor de Raad van Toezicht van Dichterbij / portefeuille Zorg, 

Kwaliteit & Veiligheid 
 

 “zorg en ondersteuning die uitdaagt om gewoon te leven”  

 

Dichterbij 

Dichterbij biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en hun 

verwanten in Noord-Limburg, Oost-Brabant en Zuid-Gelderland. 

Dichterbij streeft naar een samenleving waarin kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met 

een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben. Waarin zij hun eigen keuzes maken, 

zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen inzetten. Een samenleving waarin zij lekker in hun 

vel zitten, zo gewoon mogelijk kunnen leven en op het juiste moment zorg en ondersteuning op maat 

krijgen – thuis, op school en op onze eigen locaties. Onder de naam Stevig wordt ook specialistische 

en forensische zorg geleverd. 

 

Dichterbij wil koploper zijn in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke 

beperking (en hun eventuele fysieke en psychosociale problematiek).  

 

Bestuur en Toezicht 

Dichterbij wordt bestuurd door een tweehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht 

bestaat uit zeven personen. Een overzicht van de huidige samenstelling is opgenomen in de bijlage. 

 

De Raad van Toezicht heeft tot hoofdtaak het houden van toezicht op het beleid van de Raad van 

Bestuur en de algemene gang van zaken, geeft goedkeuring aan bepaalde besluiten van de Raad 

van Bestuur, stelt bepaalde documenten vast en adviseert de Raad van Bestuur op verschillende 

domeinen. Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk om te zorgen voor een goed bestuur 

van de Stichting, vervult de rol van werkgever voor de Raad van Bestuur en zorgt voor werving & 

selectie van leden voor de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht van Dichterbij kent een remuneratiecommissie (werving & selectie en 

bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Toezicht), een auditcommissie (financieel; jaarrekening 

en begroting) en een kwaliteitscommissie (kwaliteit en veiligheid). Alle drie hebben een 

voorbereidende en adviserende taak. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn functioneren.  

 

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 zijn geen pleitbezorger van 

individuele belangen. Zij begrijpen en kunnen acteren binnen een collegiaal verband met een 

collectieve verantwoordelijkheid. 
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Wat speelt er zoal? 

Dichterbij staat voor de complexe, maar bijzonder mooie uitdaging om snel en passend in te springen 

op nieuwe zorgvragen. Zo worden de cliënten van Dichterbij steeds ouder en zijn er steeds meer 

kinderen en jongeren met een beperking die ‘gewoon’ willen meedoen in de maatschappij.  

 

Als je het mij vraagt 

Dichterbij heeft een bijzondere methode ontwikkeld om met cliënten en hun verwanten als team te 

praten over wensen en mogelijkheden. Die werkwijze heet ‘Als je het mij vraagt’. Door regelmatig 

met elkaar in gesprek te gaan over de vragen ‘Wat wil je?’ en ‘Wat is er nodig om dat te bereiken?’ 

wordt steeds beter geleerd op welke manier zij cliënten en hun verwanten het prettigst kunnen  

ondersteunen en begeleiden.  

 

Technologie 

Technologische hulpmiddelen kunnen een goede aanvulling zijn op het persoonlijk contact tussen 

verzorgers, begeleiders en cliënten. Ook kunnen moderne technieken worden ingezet om mensen 

meer in beweging te brengen, hun gezondheid te monitoren en hun bewegingsvrijheid te vergroten. 

De mogelijkheden zijn groot en almaar groeiend. De inzet van domotica en eHealth-technologie is 

dan ook een belangrijk thema voor Dichterbij om de zorg en ondersteuning aan cliënten en hun 

verwanten uit te breiden en te verbeteren. 

 

Regelarm en zelforganiserend 

Met het doel zo veel mogelijk tijd beschikbaar te hebben voor cliënten werkt Dichterbij regelarm. Dat 

komt onder meer tot uiting in het vereenvoudigen van werkprocessen en het vervangen van uitvoerig 

beschreven protocollen door overzichtelijke en toegankelijke informatie op maat. Verder werkt 

Dichterbij met zelforganiserende teams. Door de zorgmedewerkers meer ruimte en 

verantwoordelijkheden te geven kunnen zij beter inspelen op de wensen en behoeften van cliënten. 

Hierdoor wil Dichterbij de zorg en ondersteuning aan cliënten verbeteren. 

 

Arbeidsmarkt 

Dichterbij staat voor de uitdaging om snel en passend in te springen op voortdurend veranderende 

zorgvragen. In een krappe arbeidsmarkt vraagt dit om een creatief en doeltreffend aannamebeleid 

én om wendbare medewerkers.  

 

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht  

- academisch werk- en denkniveau; 

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

zorgfunctie van Dichterbij;  

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

- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  

- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
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- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te 

staan;  

- het vermogen om het beleid van Dichterbij en het functioneren van de Raad van Bestuur te 

toetsen;  

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

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  

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

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; 

- kennis van emancipatievraagstukken met betrekking tot mensen met een verstandelijke 

handicap;  

- voldoende beschikbaarheid.  

 

Specifiek voor deze vacature; aantoonbare ervaring Kwaliteit en Veiligheid 

De te werven kandidaat vormt samen met een van de andere leden de Commissie Kwaliteit en 

Veiligheid van de Raad van Toezicht. De kwaliteitscommissie van de Raad van Toezicht heeft een 

adviserende taak. De Raad van Toezicht heeft hierbij geen bevoegdheden aan de kwaliteitscommissie 

toegekend om namens de Raad van Toezicht te besluiten.  

 

De Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht treedt op als sparringpartner van de 

Raad van Bestuur met betrekking tot kwaliteit van zorg in het algemeen en bovengenoemde taken 

in het bijzonder. De Commissie Kwaliteit en Veiligheid toetst de inhoud van het voorgestelde 

kwaliteitsbeleid en het veiligheidsbeleid aan algemeen erkende kwaliteitskaders en toetst de 

uitvoering ervan met afweging van de belangen van alle relevante stakeholders. Resultaat is dat de 

Raad van Toezicht een beter beeld heeft van de binnen Dichterbij geleverde kwaliteit van zorg.  

 

Tegen de achtergrond van het bovengenoemde vertrek van het lid van de Raad zoeken wij voor 

Dichterbij aanvulling met kandidaten die aantoonbare expertise en ervaring hebben met betrekking 

tot de aspecten zorg, kwaliteit en veiligheid, mogelijk aangevuld met ethiek, wetenschap en 

wetenschappelijk onderzoek. De voorkeur gaat uit naar personen die naast hun toezichtstaak een 

hoofdfunctie hebben.  
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Honorering 

De leden Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van ca. € 15.000 per jaar, conform wettelijke 

bepalingen (WNT 2) en regelingen NVTZ. 

 

Solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven of 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. Marlous Bijl, Marlous.Bijl@crowngillmore.nl. Graag 

ontvangen wij uw reactie vóór 17 september a.s. o.v.v. Lid RvT Dichterbij. 

 

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

vereiste. 

 

Bijlagen: 

- Samenstelling Raad van Toezicht 

- Toezichtkader Stichting Dichterbij 

- Planning (exacte data worden nog vastgesteld) 
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Bijlage 1: Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht  

 

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

 De heer L.J.P.M. Frissen, Voorzitter. 

Strategie van overheden en collectieve sector / macro trends en ontwikkelingen in zorg en 

welzijn. Lid remuneratiecommissie. 

 Mevrouw dr. C.C. Exterkate, lid op voordracht CR. 

Zorginhoudelijk / kwaliteit en veiligheid / wetenschappelijk onderzoek / governance, lid 

kwaliteitscommissie. 

 De heer drs. H. Jennissen 

Financieel economisch, lid auditcommissie. 

 De heer H. van Rees, lid op voordracht GOR 

Werkgevers en werknemers aangelegenheden. Lid remuneratiecommissie. 

 Mevrouw drs. A.M.L.M. Nelissen – Hanssen 

Juridisch / Organisatieontwikkeling / bestuursstructuur en management / Governance. Lid 

remuneratiecommissie. 

 De heer drs. A.J. Ooms 

Financieel economisch. Lid auditcommissie. 

 De heer prof. dr. P. Stuyt, Plv. voorzitter (vacature per 1 januari 2019) 

Medisch en sociaal maatschappelijke vraagstukken / Kwaliteit en veiligheid / Ethiek / 

wetenschappelijk onderzoek. Lid kwaliteitscommissie. 
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Bijlage 2: Toezichtkader Dichterbij 
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Bijlage 3: Planning / inrichting procedure search Lid Raad van Toezicht  

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
a
s
e
 0

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

20.09.2018 

26.09.2018 

 

Week 38/39 

F
A
S
E
 1

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 5)  

 Keuzebepaling max 3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Selectiecommissie Raad van Toezicht 

 Bestuurssecretaris 

 Crown Gillmore 

 

 

n.t.b. 

 

Week  

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 3 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 Evaluatie / keuzebepaling 1 benoembare 

kandidaat 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissies 

 Crown Gillmore  

 

n.t.b.  

 

Week  

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek benoembare 

kandidaat met adviescommissies  

 

 

 Kandidaat  

 Adviescommissies 

 Crown Gillmore  

 

 

n.t.b. 

 

Week  

F
A
S
E
 2

 Benoeming  Raad van Toezicht vergadering  19.11.2018 Week 47 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week  

Aanstelling   Raad van Toezicht 01.01.2019 Week 01 
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