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Lid Raad van Toezicht 

met expertise én bewezen (executie) ervaring  

HR strategie en organisatieontwikkeling 

 

Aanleiding vacature / situatieschets organisatie Radar  

Een van de leden van de Raad van Toezicht heeft zich niet herbenoembaar gesteld voor een tweede 

termijn. De ontstane, vacante positie is voor de Raad van Toezicht mede aanleiding geweest om een 

zorgvuldige analyse uit te voeren om te bepalen welke relevante en benodigde expertise in de Raad 

gewenst en aanvullend nodig is. Belangrijk uitgangspunt in de analyse was enerzijds de context van 

de complexiteit van de huidige en te verwachten ontwikkelingen van de sector, specifiek afgezet 

tegen de consequenties hierin voor Radar. Vanuit deze analyse is geconcludeerd dat in de 

complementariteit van de samenstelling van de Raad van Toezicht specifieke expertise én ervaring 

gewenst is op het gebeid van HR strategie en organisatieontwikkeling.  

 

Radar ondersteunt kinderen, gezinnen, jongeren, volwassenen en ouderen met een 

(verstandelijke) beperking in de regio Zuid-Limburg. Radar is er voor mensen met een 

lichte verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand die zich met een beetje hulp 

prima redden, maar ook voor ernstig verstandelijk beperkte cliënten die volledig 

afhankelijk zijn van 24-uurs zorg. Radar helpt cliënten invulling te geven aan hun leven op het gebied 

van wonen, werk & dagbesteding, leren en vrije tijd. Dat doet Radar dichtbij huis, samen met de 

cliënt, zijn persoonlijk netwerk, vrijwilligers en partners in de buurt. De betrokkenheid van de cliënt 

zelf en de mensen om hem heen is vandaag groter dan ooit. Radar coacht en begeleidt waar het kan 

en ondersteunen waar het nodig is. 

Het werkgebied van Radar bevindt zich in Zuid-Limburg en specifiek de regio’s Parkstad, Maastricht 

en Heuvelland. Zorg en diensten worden geleverd aan ca. 1.900 cliënten, verdeeld over cliënten 

vanuit de Jeugdwet, WMO en de WLz.  Bij Radar zijn 900 medewerkers werkzaam en 500 vrijwilligers 

actief. De omzet van Radar bedraagt ca. € 55 mio.  

Radar kent een eenhoofdige Raad van Bestuur; mevrouw Ir. Monique Heffels die sinds september 

van het afgelopen jaar de heer Frans Wilms na bijna negen jaar visionair bestuur van Radar, heeft 

opgevolgd. Onder zijn visie en verantwoordelijkheid en in de context van de ontwikkelingen in de 

sector heeft een aantal relevante veranderingen plaatsgevonden, op het gebied van besturing en 

inrichting (zes clusters vanuit een gemeentelijke inrichting) en leiderschap dat gericht is op integrale 

en eigen verantwoordelijkheid van de teams en medewerkers. Radar is onder zijn 

verantwoordelijkheid gegroeid naar financieel stabiele organisatie met tevreden cliënten en 

medewerkers. 
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Echter de sector is en blijft enorm in beweging. Wettelijke en financiële wijzigingen hebben relevante 

gevolgen voor organisaties, cliënten, ondersteuning en dienstverlening. Dat vraagt visie en continue 

flexibiliteit, wendbaarheid en alertheid van organisaties en medewerkers. Radar heeft de afgelopen 

jaren met succes hierop geanticipeerd en veranderd, met blijvend focus op het verbeteren van de 

dienstverlening en kwaliteit daarvan en is in staat geweest een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. 

Onder de bezielende verantwoordelijkheid van de bestuurder heeft een sterk accent gelegen op 

visieontwikkeling, strategie en leiderschap met veel ruimte voor interpretatie binnen de afzonderlijke 

organisatieonderdelen. Voor de komende periode is het van belang strategie te vertalen naar 

operationalisering en vanuit heldere, duidelijke en eenduidige kaders processen effectief en efficiënt 

in te richten en op elkaar af te stemmen, op een wijze die voor alle organisatieonderdelen herkenbaar 

en vergelijkbaar is, met behoud van eigen verantwoordelijkheid. In dit perspectief bezien heeft de 

nieuwe bestuurder in overleg met de Raad van Toezicht de opdracht op zich genomen om samen 

met het management de inrichting van de topstructuur te evalueren en ligt het in de planning een 

voorstel te doen voor een nieuwe inrichting, die de visie en strategie vertaalt naar operatie, heldere 

processen, procedures en afspraken.  

Oók voor de Raad van Toezicht ligt hier een verantwoordelijkheid. Juist daarom zijn wij voor Radar 

op zoek naar een kandidaat in de Raad van Toezicht met toegevoegde expertise op het gebied van 

organisatieontwikkeling en HR strategie met inzicht en ervaring voor vertaling naar de operatie. 

Evenals in andere zorgorganisaties wordt nu ook bij Radar de arbeidsmarktproblematiek merkbaar. 

Vacatures worden minder makkelijk opgevuld. Belangrijk is de komende tijd hierop, mogelijk in 

samenwerking met andere zorgorganisaties beleid en strategie te ontwikkelen dat gericht is op 

duurzaam werkgeverschap. Het ziekteverzuim is hoog en blijkt in de praktijk door het management 

lastig terug te dringen. Kortom voldoende aanleiding om je te richten op een strategisch HRM beleid, 

ook gezien vanuit het perspectief en de verantwoordelijkheid en rol van de Raad van Toezicht. 

 

Kader Governance: profiel van de Raad van Toezicht en haar leden 

De Raad van Toezicht van Radar bestaat uit vijf leden en is complementair samengesteld uit 

generalisten met een academische, aanvullende, verschillende achtergrond, focus en 

maatschappelijke inbedding. Voor ieder van de leden geldt aanwezige bestuurlijke ervaring en 

professionaliteit in persoonlijkheid en gedrag boven specialiteit. Echter, het geheel van de specifieke 

expertise en ervaring van de afzonderlijke leden is gewenst om met elkaar dilemma’s integraal te 

kunnen toetsen en beoordelen. De Raad vervult daarin een adequate advies- en klankbordfunctie 

ten behoeve van de Raad van Bestuur. 

Het totaal van de leden beschikt aantoonbaar over expertise en ervaring op de volgende terreinen: 

financiën / bedrijfsvoering / organisatie / (zorg)markt / openbaar bestuur / HR en 

organisatieontwikkeling. Organisatiebelangen en samenwerking binnen het team prevaleren 

vanzelfsprekend boven individuele belangen en focus.  
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Een lid van de Raad van Toezicht is teamspeler, met behoud van een eigen positief kritische en 

onafhankelijke instelling en oordelend vermogen. Het lid heeft gevoel voor verhoudingen en fasen 

waarin de organisatie zich bevindt. Het lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Toezicht als 

geheel zijn in staat om op helikopterview het gesprek te voeren op verschillende strategische, 

organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aangaande de verstandelijk gehandicaptensector. 

Voorgelegde beleidsvoornemens worden onafhankelijk en kritisch beoordeeld en leiden tot een 

eindoordeel dat in samenspraak met de Raad wordt gevormd. Op verzoek van de Raad van Bestuur 

kan een individueel lid gevraagd worden sparring partner voor een specialistisch gebied te zijn voor 

de Raad van Bestuur. De Raad laat zich leiden door het besef van de resultaten, kwaliteit en 

professionaliteit van de zorg- en dienstverlening die de organisatie biedt, waarbij een goede balans 

wordt gezocht tussen de cliëntgerichtheid van de zorg, een stimulerend werkklimaat voor de 

medewerkers en marktconforme resultaten. Leidend in de wijze van waardegedreven toezicht zijn 

de principes van de Governance code Zorg. 

Binnen de Raad van Toezicht bestaan de functies van voorzitter en vicevoorzitter, die beiden als 

zodanig worden benoemd. De Raad van Toezicht heeft thans twee structurele commissies, te weten 

de commissie Financiën en de commissie Kwaliteit, Transformatie en Veiligheid. Een derde 

commissie, voor HR en transformatie/change, zal nog ingesteld worden.  

 

Behoudens taken en verantwoordelijkheden die de Raad van Toezicht op grond van wet, statuten en 

reglementen zijn opgedragen, draagt de Raad er zorg voor dat: 

 twee maal per jaar locaties worden bezocht; 

 minimaal twee maal per jaar overleg plaats vindt met de diverse gremia van medezeggenschap 

binnen de organisatie; 

 jaarlijks wordt gewerkt aan competentie ontwikkeling van de leden; 

 jaarlijks een zelfevaluatie plaats vindt; 

 jaarlijkse functioneringsgesprekken plaats vinden met de bestuurder; 

 jaarlijks met de bestuurder een evaluatiegesprek plaats vindt over het wederzijds functioneren 

van beide organen in relatie tot elkaar; 

 jaarlijks in het kader van externe verslaggeving verantwoording plaats vindt van de naleving van 

de toepasselijke governancecode; 

 jaarlijks inzicht wordt gegeven in nevenfuncties van de leden; 

 jaarlijks een bespreking plaats vindt met de externe accountant van Radar; 

 jaarlijks een beoordeling plaats vindt van financieel beleid en beleid inzake risicobeheersing en 

cliëntveiligheid. 
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Profiel lid van de Raad van Toezicht  

Toegevoegd aan het algemene profiel van de Raad van Toezicht bevat het profiel van een lid 

tenminste de volgende kenmerken:  

 academisch werk- en denkniveau en algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 het vermogen om het juiste evenwicht te hanteren tussen functionele betrokkenheid en 

professionele afstand en de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan, in het bijzonder 

op de strategische thema’s; 

 het kritisch-analytische vermogen om zich op hoofdlijnen een beeld en een oordeel te vormen 

over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;  

 het vermogen om de inhoud en de consistentie van het beleid dat door de Raad van Bestuur 

gevoerd wordt te toetsen aan de hand van kritisch constructieve vragen en interpretatie van 

managementrapportages;  

 het vermogen om het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, alsmede de onderlinge 

samenwerking, te toetsen;  

 het vermogen om de werkgeversrol, de advies- en klankbordfunctie, de besluitvormende functie 

en de toetsende functie te kunnen combineren en in teamverband uit te kunnen oefenen;  

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling conform de 

governanceregels;  

 bereidheid tot verantwoording, compliance met betrekking tot wet- en regelgeving en kennis van 

de governanceregels;  

 inzicht en kennis van de eisen die aan de kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een grote 

complexe zorgorganisatie gesteld kunnen en mogen worden;  

 voldoende beschikbaarheid en een attitude om voorbereid bij vergaderingen of andere meetings 

(gelegenheden) aanwezig te zijn;  

 de wil om zich te (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg en 

de zorgsector in zijn algemeenheid. 

 

Voor de vacature HR strategie en organisatieontwikkeling 

Wordt gezocht naar kandidaten met expertise  op het gebied van HR strategie en 

organisatieontwikkeling. De gezochte toezichthouder heeft aantoonbare ervaring in het ontwikkelen 

van strategische HR beleid, strategische processen en het operationaliseren en borgen van deze 

strategieën (bij voorkeur opgedaan in het bedrijfsleven), heeft visie, is besluitvaardig en is in staat 

vanuit advies aan de bestuurder de vertaling te maken naar beleid, strategie en specifieke 

instrumenten en operationalisering in de organisatie Radar. De kandidaat kenmerkt zich als 

resultaatgericht, verbindend en coöperatief en heeft zowel een mensgerichte als zakelijke benadering 

in zijn handelen. De kandidaat kent de regio en heeft bij voorkeur een regionaal netwerk.  
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Solliciteren en procedure 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven via telefoonnummer 033 – 

28 58 700. Indien u na het lezen van bovenstaande informatie geïnteresseerd bent en meent te 

voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u een korte motivatie en een actueel CV 

mailen naar Crown Gillmore t.a.v. marlous.vandenhoven@crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen 

wij graag uiterlijk 3 maart 2019. 

 

Bijlage: Planning 
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Bijlage 1: Overzicht Procedure en planning 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

11.03.2019 / 

12.03.2019 

Week 11 

 

F
A
S
E
 3

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 4/5) 

(longlist) 

 Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 Raad van Toezicht  

 Raad van Bestuur 

 Crown Gillmore 

 

 

28.03.2018 

 

 

 

Week 13 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken max. 2/3 

potentieel geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten  

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 2 cie’s 

Carrousel  

 Crown Gillmore  

 

03.04.2019 

 

 

Week 14 

Ronde 3: 

Kennismaking met max. 2 benoembare 

kandidaten 

 

Keuze selectiecommissie voor 1 te benoemen 

kandidaat 

 

 (Overige leden) Raad van Toezicht  

 

 

 Selectiecommissie 

 

10.04.2019 

 

Week 15 

Benoeming en Communicatie benoemde 

kandidaat  

 Nader te bepalen 17.04.2019 Week 16 

Aanstelling   Raad van Toezicht n.t.b. Uiterlijk 

week  

 


