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Lid Raad van Toezicht / lid Auditcommissie 

een ervaren toezichthouder voor de expertisegebieden  

digitalisering, technologische ontwikkelingen en financiën 

met specifiek aanvullende kennis en ervaring op het gebied van digitalisering en technologische 

ontwikkelingen waarvan de toepassing integrerend deel uitmaakt van de strategische visie, 

organisatie, en -ontwikkeling van een sterk op dienstverlening gerichte organisatie 

 

Aanleiding vacature in de Raad van Toezicht is het vertrek per 1 januari 2022, conform het 

rooster van aftreden van een van de leden, tevens lid van de Auditcommissie.  

Anticiperend op zijn vertrek is de Raad van Toezicht op zoek naar een kandidaat met een 

academische achtergrond en aantoonbare kennis op het gebied van financiën om volwaardig lid te 

kunnen zijn van de auditcommissie. Complementair aan de overige leden voegt het nieuwe lid 

specifieke kennis toe op het terrein van digitalisering en technologische innovatie en de toepassing 

daarvan. Bij voorkeur wordt gezocht naar kandidaten met ervaring in organisaties die bekend zijn 

met het werken met vrijwilligers en de specifieke dynamiek en consequenties daarvan voor een 

organisatie.  

 

Slachtofferhulp Nederland 

Stichting Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van strafbare feiten, verkeersongelukken en 

calamiteiten en achterblijvers bij vermissingen en suïcide. Slachtofferhulp is er ook voor 

nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen.  

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. 

Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van strafbare feiten en ongevallen om 

zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door 

contact tussen slachtoffers, daders en direct betrokkenen van strafbare feiten, (verkeers-) 

ongevallen of ingrijpende incidenten te begeleiden.  

Slachtofferhulp Nederland en Perspectief vormen, wat de Raad van bestuur en de Raad van Toezicht 

betreft, een personele unie.  

 

Slachtofferhulp Nederland heeft als taak slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van een 

ingrijpende gebeurtenis en, waar mogelijk, bij het herstellen alsmede het verkrijgen van materiële 

en immateriële schadevergoeding. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers door hen te voorzien 

van informatie, advies en ondersteuning op juridisch, praktisch en psychosociaal gebied. Vaak in vele 

individuele situaties, maar ook bij meer vanuit de media herkenbare gebeurtenissen zoals 

bijvoorbeeld de overstromingen in Zuid Limburg, het bus ongeval in Leiden, maar ook de MH17-

ramp, waar nabestaanden en andere betrokkenen terecht konden bij Slachtofferhulp Nederland en 
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verschillende medewerkers nog steeds intensief betrokken zijn bij de MH-17 rechtszaak, waarbij 

nabestaanden gebruikmaken maken van hun spreekrecht. Zelfredzaamheid en weerbaarheid zijn 

daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp zich in voor de verbetering van de positie 

en rechten van slachtoffers en stimuleert zij de kennisontwikkeling en -overdracht op dit gebied.  

 

De wereld verandert continu en Slachtofferhulp Nederland verandert mee. Slachtofferhulp Nederland 

biedt steeds meer online diensten en communicatiekanalen aan om meer slachtoffers te helpen op 

een manier die bij hen past en op het tijdstip dat hen past.   

In dat kader werkt Slachtofferhulp Nederland aan het (door)ontwikkelen van “hybride” 

dienstverlening via digitale communicatiekanalen zoals communities, digitale platforms, vermengd 

met persoonlijke contacten. Ook biedt Slachtofferhulp zelfhulptools, bijvoorbeeld een stresstool, een 

tool om schade inzichtelijk te maken en die inzicht geeft in de mogelijkheden die iemand heeft in 

het strafproces. Op de online platforms komen steeds meer functionaliteiten waarmee 

Slachtofferhulp slachtoffers en hun omgeving online beter verder wil helpen.   

  

Met de uitvoering van het Meerjarenplan 2018-2021 “Vandaag verder” zet Slachtofferhulp in op  

vergroting van haar zichtbaarheid, vergroting van de diversiteit (zowel van medewerkers als van  

zaaksinstroom, verbetering van de cliëntreis, het completer maken daarvan en het beter benutten 

van (in)formele netwerken. Slachtofferhulp zet haar expertise verder in voor het brede 

slachtofferbelang. In 2021 wordt gewerkt aan een nieuw meerjarenplan voor de periode 2022-2025. 

 

Bij Slachtofferhulp werken ongeveer 500 betaalde medewerkers en 850 onbetaalde medewerkers 

(vrijwilligers), én ruim 120 stagiaires die professioneel zijn opgeleid en getraind. Zij werken als één 

team samen om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen bij alles wat op ze afkomt. De 

dienstverlening vindt overwegend plaats op één van de locaties en/of online. De medewerkers 

werken vanuit locaties verspreid over regio’s in het land en vanuit het landelijk kantoor in Utrecht.  

https://www.slachtofferhulp.nl/Over-Ons/Positieversterking-slachtoffers/Rechten-van-het-slachtoffer/
https://www.slachtofferhulp.nl/Over-Ons/Positieversterking-slachtoffers/Rechten-van-het-slachtoffer/
https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Slachtofferzorg/
https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/Slachtofferzorg/
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Huisvesting en organisatiestructuur  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organogram Slachtofferhulp Nederland  

 

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.slachtofferhulp.nl   

http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.slachtofferhulp.nl/
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Stichting Perspectief Herstelbemiddeling  

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (Kortweg: Perspectief) is sinds 2007 dé organisatie voor 

herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van 

strafbare feiten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel. De professionele bemiddelaars van 

Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers, daders en direct betrokkenen van 

strafbare feiten, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten zorgvuldig te begeleiden.  

Herstelbemiddeling draagt bij aan de (emotionele) verwerking bij slachtoffers en nabestaanden en 

schuldverwerking bij daders. Ook kunnen deelnemers tijdens het traject, waar relevant, concrete 

afspraken voor de toekomst maken. Perspectief stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de 

betrokkenen centraal. Ze begeleidt en ondersteunt hen waar nodig en hanteert hierbij vrijwilligheid 

als uitgangspunt. Perspectief hecht zeer aan de onafhankelijkheid en integriteit van haar 

bemiddelaars, zodat de belangen van alle deelnemers worden behartigd.  

  

Naast het begeleiden van de bemiddelingstrajecten verzorgt Perspectief regelmatig voorlichting 

en trainingen aan professionals om herstelbemiddeling te bevorderen. In 2021 zijn er 22 

bemiddelaars vanuit het hele land verbonden aan Perspectief. Zij behandelen samen zo’n 2.000 

zaken per jaar. Op het landelijk kantoor in Utrecht werken zes stafmedewerkers. De organisatie 

wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie & Veiligheid.   

 

 

   

  

  

Voor meer informatie over de organisatie zie: https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/  

 

  

https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/
https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/
https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/
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Ontstaan en ontwikkelingen 

Vanaf de jaren 80 groeit in Nederland het besef dat niet alleen daders betrokken zijn bij criminaliteit 

maar ook slachtoffers. Dit leidt in 1984 tot een lokale proef en de oprichting van de landelijke 

Organisatie Slachtofferhulp, met verschillende lokale bureaus, als voorloper van SHN (start in 2002). 

Gaandeweg de volgende jaren wordt de hulpverlening uitgebreid, eerst naar verkeersslachtoffers, 

later naar juridische dienstverlening en casemanagement bij levensdelicten en ernstige gewelds-en 

zedendelicten. Sinds 2011 neemt SHN deel aan de werkwijze ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) in 

de strafrechtketen. In 2016 wordt in samenwerking met INTERVICT, onderdeel van de Universiteit 

van Tilburg een Academische Werkplaats opgericht, een samenwerking waarin de praktijk van SHN 

verbonden wordt aan de wetenschap van de victimologie. Vanzelfsprekend betekenen deze 

ontwikkeling een ‘on going’ professionalisering van de dienstverlening. De afgelopen jaren is vanuit 

de gekozen strategie ingezet op:  

• zorgen voor een groter bereik in de samenleving; 

• completer en effectiever maken van de dienstverlening; 

• sterk maken voor belangen van slachtoffers bij overheid, maatschappelijke instanties en in de 

strafrechtketen; 

• het blijven ontwikkelen van expertise en beschikbaar maken voor iedereen die met en voor 

slachtoffers werkt. 

Een belangrijk accent in de interne ontwikkeling en innovatie voor de komende periode is het (verder) 

bouwen aan het agile maken van de organisatie en digitalisering van de dienstverlening.  

 

Organisatie 

Jaarlijks worden ca. 200.000 slachtoffers offline geholpen en 345.000 online, dit aantal groeit ieder 

jaar. De dienstverlening vindt overwegend plaats op één van de locaties en/of online. Medewerkers 

werken vanuit locaties verspreid over het land en vanuit het landelijk kantoor in Utrecht. 

Eindverantwoordelijk is de Raad van Bestuur die samen met directie, bestuursstaf en stafafdelingen 

vanuit Utrecht werken. Hier worden strategie en beleid ontwikkeld voor en met de medewerkers van 

de vestigingen in de zes regio’s. Op de locaties door heel Nederland werken betaalde en de vele 

onbetaalde medewerkers (vrijwilligers); zij worden opgeleid, ondersteund en geadviseerd vanuit het 

landelijke kantoor  

De hulp die Slachtofferhulp Nederland biedt is kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie 

van Justitie en Veiligheid en (onder meer) gemeenten. De geconsolideerde jaarrekening (2020) geeft 

een totaal van ca. € 45 mio. baten met een positief resultaat. 

Visie  

Slachtofferhulp wil dé slachtofferorganisatie in Nederland zijn; de beste op het gebied van 

psychosociale, praktische en juridische hulpverlening aan slachtoffers én dat iedereen dat weet.  
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Kenmerkend én onderscheidend voor de organisatie is de intrinsieke ambitie zoals hierboven 

beschreven. Een ambitie die zich vertaalt naar, en bepalend is voor een cultuur met zeer betrokken 

medewerkers bij hun inzet voor de hulp aan slachtoffers. Dit geldt evenzo voor het grote áantal 

vrijwilligers. Zij zijn van onschatbare waarde en hebben daarmee mede een belangrijk bepalende 

positie in beleid en uitvoering. Vrijwilligers hebben veelal een passend in te zetten professionele 

achtergrond en worden door SHN aanvullend opgeleid en getraind. Last but not least opereert de 

organisatie actief binnen een breed en omvangrijk netwerk, zoals bijvoorbeeld Politie, het Openbaar 

Ministerie, de Rechtspraak, tal van andere partijen en slachtofferorganisaties in het psychosociale 

domein. Zowel landelijke branche- en koepelorganisaties als partners in de regio zijn relevante 

samenwerkingspartners.  

 

Sterk vanuit de ambitie heeft de afgelopen jaren een relevante professionaliseringsslag met 

bijbehorende organisatie- en structuurverandering plaatsgevonden. Continue innovatie en 

doorontwikkeling heeft (ook reeds eerder) uiteraard consequenties (gehad) voor de ontwikkeling van 

de organisatie; inrichting en structuur en is een belangrijk deel van de interne opgaven voor de 

komende periode. In 2018 is een basis gelegd voor de huidige inrichting, aansturing en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de diverse leidinggevende lagen in de organisatie. In- en 

externe ontwikkelingen vragen om meer cliënt-gestuurd werken en daarmee is het ook tijd voor een 

ander besturingsconcept, waarin verantwoordelijkheden lager in de lijn moeten worden belegd met 

een meer resultaatgerichte en coachende leiderschapsstijl. Passend bij deze ingezette richting en 

uitgangspunten is een eerste verandering van de inrichting vormgegeven. Ambitie is om de 

organisatie meer agile vorm te geven.    

 

Slachtofferhulp: ambitie en opgaven voor de komende jaren 

De intrinsieke ambitie vertaalt zich naar vele uitdagingen. Slachtofferhulp staat voor een nieuwe 

strategische periode. De omgeving, relevante netwerken en (keten)partners in strafrechtketen en 

zorgdomein zijn sterk in beweging. De organisatie zal hierin moeten meebewegen. Er zijn nieuwe 

moderne vormen van dienstverlening aan slachtoffers nodig. De Raad van Bestuur heeft een 

belangrijke voortrekkende rol in het realiseren van:  

• het strategisch positioneren en profileren van Slachtofferhulp; 

• het verder ontwikkelen van de organisatie tot een erkende en gezaghebbende expert op het 

gebied van de rechten en psychosociale ondersteuning van slachtoffers;  

• het transformeren naar een flexibele organisatie van betaalde en onbetaalde medewerkers die 

snel wendbaar kan inspelen op ontwikkelingen in de dienstverlening aan slachtoffers;  

• het geven van een stem aan cliënten in de ontwikkeling van de dienstverlening;  

• het voortzetten van het innovatieprogramma Mens als Maat door de dienstverlening blijvend te 

innoveren;  

• beschikbare kennis maximaal benutten om de dienstverlening aan slachtoffers verder te 

verbeteren;  
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• het verbreden van de dienstverlening met ondersteuning bij de afwikkeling van letselschade en 

verdieping van de juridische dienstverlening;  

• het herinrichten van de organisatie vanuit de wens om meer eigenaarschap en 

verantwoordelijkheden lager in de organisatie te beleggen; de professional staat centraal in de 

dienstverlening aan de slachtoffers.  

 

Perspectief Herstelbemiddeling: ambitie en opgave voor de komende jaren  

Voor Perspectief is de belangrijkste opgave voor de komende periode het verbreden van de doelgroep 

en verbetering van de samenwerking met ketenpartners (Dienst Justitiële Inrichtingen, de 

Reclassering, Slachtofferhulp Nederland, Jeugdbescherming, Politie en Openbaar Ministerie).    

Naast bestaande betrekkingen, zal Perspectief ook haar vizier richten op organisaties en instellingen 

waarmee tot nu toe nog niet zo nauw werd samengewerkt. Zo zal Perspectief de samenwerking met 

gemeenten waar mogelijk opzoeken, mede vanwege de uitbreiding van taken in het sociale en 

veiligheidsdomein en eerdere ervaringen met herstelbemiddeling na grootschalige incidenten. In het 

bijzonder zal Perspectief de samenwerking met de politie actief opzoeken om ook herstelbemiddeling 

in de politiefase meer in te kunnen zetten.  

 

De Raad van Toezicht  

Algemeen  

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp en van Perspectief inclusief de 

voorzitter uit vijf leden en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende 

rol, op geen enkele manier verbonden aan Slachtofferhulp Nederland of Perspectief 

Herstelbemiddeling. Alle leden beschikken over een brede en bestuurlijk eindverantwoordelijke 

achtergrond, die samen met hun individuele, specifieke expertise zorgt voor complementariteit 

binnen de Raad. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen. Gelet op de combinatie van 

achtergrond en het ervaringsniveau van de leden van de Raad van Toezicht spreekt het voor zich 

dat de raad streeft naar een hoogwaardig niveau van toezicht en die bijdrage ook verwacht van de 

individuele leden, onderling en naar de Raad van Bestuur. De huidige samenstelling is als volgt: 

• de heer L. Verbeek (Leen), voorzitter; Remuneratiecommissie 

• mevrouw dr. C.C. Exterkate (Cecile), lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid; 

• de heer drs. V.G. Moolenaar (Vincent), lid, Auditcommissie Financiën; 

• de heer mr. G.A. van der Steur (Ard), lid, Commissie Kwaliteit & Veiligheid; 

• de heer ir. G.J. van Eck (Gert-Jan), vice-voorzitter en lid remuneratiecommissie en 

auditcommissie (vacature).  

De Raad van Toezicht telt drie commissies, respectievelijk de auditcommissie, de commissie kwaliteit 

& veiligheid en de remuneratie- en nominatiecommissie, die ieder aanvullend  zes keer per jaar in 

commissieverband vergaderen. Daarnaast wordt verwacht dat leden van de Raad van Toezicht 

aanwezig zijn bij (thema) bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Europese Dag van het Slachtoffer en 

de zgn. Radendag, waarvan de laatste een bijeenkomst is met de Vrijwilligersraad, de 

Ondernemingsraad, en Raad van Bestuur.  
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De taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. Daarnaast heeft 

de Raad van Toezicht een  adviserende rol, fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en 

treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur.  

De Raad van Toezicht is gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn  

statutaire taken. Elk lid kan daarnaast bijzondere taken vervullen, bijvoorbeeld door zitting te nemen 

in een of meer van de door de Raad van Toezicht ingestelde commissies: de Auditcommissie, de 

Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie.  

 

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:  

• Het toetsen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur met vergaande consequenties 

voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke  financiële verplichtingen.  

• Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.  

• Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur.  

 

De besturings- en toezichtfilosofie  

• De besturings- en toezichtfilosofie van Slachtofferhulp Nederland is gebaseerd op de Governance 

Code Sociaal Werk. 

• De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de Raad van Bestuur bestuurt in de geest van de missie 

en visie van de organisatie.  

• De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële 

onderwerpen en hoofdlijnen van beleid.  

• De Raad van Toezicht kiest een proactieve opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten.  

• De Raad van Toezicht levert meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en 

betrokkenheid.  

 

Profielschets lid Raad van Toezicht  

Algemeen  

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

• brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken 

van maatschappelijke dienstverlening; 

• ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht;  

• ervaring op het terrein van minimaal één van de aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht, 

opgedaan in een organisatie van ten minste gelijkwaardige omvang;  

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan beide organisaties stellen;  

• affiniteit met maatschappelijk ondernemen;  

• kennis van governance in bestuurlijke, dienstverlenende of politieke context;  

• het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;  

• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;  
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• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling: een lid heeft in de 

uitoefening van de functie op geen enkele wijze enig persoonlijk belang, direct of indirect, bij de 

wijze waarop de organisatie functioneert of opereert;  

• vertrouwen gevend en vertrouwen vragend;  

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

Bestuur voorgelegde aangelegenheden.  

 

Daartoe beschikken alle leden van de Raad van Toezicht over: 

• analytisch inzicht;  

• een positief-kritische en constructieve houding;  

• uitstekende communicatieve vaardigheden; stimulerende inbreng en vaardigheid in het 

samenwerken in een team. 

 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de  

ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en in de 

specifieke functie van Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling in het bijzonder 

en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.  

 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij voldoende beschikbaar zijn in  

verband met:  

• de voorbereiding en aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn 

commissies;  

• (zo nodig) tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur;  

• periodieke aanwezigheid bij overleg met de Ondernemingsraad en de Vrijwilligersraad;  

• het eigenstandig inwinnen van informatie door middel van bijvoorbeeld werkbezoeken. 

 

Aandachtsgebieden Raad van Toezicht  

Onverminderd de in de profielschets genoemde integrale verantwoordelijkheid van de Raad van 

Toezicht, stelt de Raad van Toezicht een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vast.  

De Raad van Toezicht laat zich bij de verdeling van aandachtsgebieden leiden door de specifieke 

achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht.  

De Raad van Toezicht kent tenminste de volgende aandachtsgebieden:  

• strategie en beleid  

• innovatie, dienstverlening en kwaliteit  

• financieel/bedrijfseconomisch inzicht met kennis van accountability, auditing en 

risicomanagement 

• bestuurlijke, juridische en/of victimologische expertise 

• sociaal wetenschappelijk inzicht, cliënten en andere stakeholders  
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De Raad van Toezicht acht de volgende achtergrond, discipline en deskundigheid relevant voor  

de onderscheiden aandachtsgebieden:  

 

Strategie en beleid: 

• ervaring in een functie op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder en/of toezichthouder;  

• inzicht en interesse in risico's verbonden aan een complexe professionele 

dienstverleningsorganisatie;  

• kennis van de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en good governance;  

• beschikkend over een relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  

 

Innovatie, dienstverlening en kwaliteit:  

• relevante ervaring en achtergrond in (maatschappelijke) dienstverlening;  

• kennis van de ontwikkelingen op het terrein van dienstverlening in het algemeen en van 

slachtofferhulp in het bijzonder;  

• kennis van digitale ontwikkelingen op het gebied van (maatschappelijke) dienstverlening. 

• inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van (maatschappelijke) 

dienstverlening; 

• beschikkend over een relevant netwerk binnen de (maatschappelijke) dienstverlening op lokaal, 

regionaal en landelijk niveau; 

• kennis van en ervaring in human resource management (met name ten aanzien van vrijwilligers);  

• kennis en ervaring van de arbeidsverhoudingen in (maatschappelijke) dienstverlening; 

• kennis van ontwikkelingen van organisatie- en besturingsmodellen 

• inzicht en interesse in de maatschappelijke omgeving van slachtofferhulp. 

 

Financieel/bedrijfseconomisch/bedrijfsmatig: 

• ervaring op financieel en/of economisch terrein, bijvoorbeeld door het bekleden van een 

lidmaatschap van een auditcommissie financiën; 

• ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau;  

• interesse in het financieringsstelsel van maatschappelijke  dienstverlening in het algemeen en 

van de slachtofferhulp in het bijzonder;   

• inzicht en interesse in marktwerking;  

• ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op strategisch niveau in complexe 

organisaties, op het gebied van bijvoorbeeld marketing, ICT, logistiek, HRM of financieel-

economische processen; kennis van accounting, auditing en risicomanagement. 
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Bestuurlijk en juridisch:  

• juridische opleiding, ervaring en achtergrond; kennis van victimologie strekt tot aanbeveling;  

• inzicht en interesse in wet- en regelgeving op het gebied van publieke dienstverlening;  

• kennis van publieke dienstverlening in het algemeen en van slachtofferhulp in het bijzonder;  

• inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen en processen;  

• inzicht en interesse in de ontwikkelingen op het gebied van good governance;  

• inzicht, interesse en oog voor de (juridische) belangen van slachtoffers en nabestaanden. 

 

Sociaalwetenschappelijk beleid, maatschappelijke omgeving, cliënten en andere stakeholders:  

• sociaalwetenschappelijke kennis en ervaring op het gebied van slachtoffers;  

• expertise op het gebied van psychotrauma, traumaverwerking en traumatische ervaringen; 

• inzicht en interesse in maatschappelijke omgeving van slachtofferhulp;  

• inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van slachtofferhulp; 

• kennis en inzicht op het gebied van fondsenwerving en het verkrijgen van donaties. 

 

Meerdere leden van de Raad van Toezicht kunnen dezelfde aandachtsgebieden hebben. De  

aandachtsgebieden van de Leden van de Raad van Toezicht zijn bepalend voor de samenstelling  

van de door de Raad van Toezicht ingestelde en in te stellen commissies.  

 

Samenstelling  

Gestreefd wordt naar diversiteit in de samenstelling van de RvT. 

 

Wet Bestuur en Toezicht  

Slachtofferhulp Nederland kwalificeert zich volgens de Wet Bestuur en Toezicht als een grote 

onderneming. Dit heeft consequenties voor het aantal toezichthoudende functies van een 

toezichthouder.  

 

Beloning  

De leden van de Raad van Toezicht worden beloond volgens een beloningsbeleid dat gebaseerd is 

op de Governance code Sociaal Werk 

 

Informatie en Procedure 

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 18 oktober 2021. In de bijlage treft u een volledig overzicht van de inrichting en 

planning van de procedure. 

http://www.crowngillmore.nl/
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Overzicht activiteiten Search lid Raad van Toezicht  d.d. 16.09.2021 

 Wat: Wie: Wanneer: 

S
E
L
E
C
T
IE

 C
G

 

 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

01.11.2021 

05.11.2021 

12.11.2021 

S
E
L
E
C
T
IE

 O
P
D

R
A
C
H

T
G

E
V
E
R
 

 

CV Presentatie:  

• ca. 4-6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

Locatie Utrecht (live) 

 

• Raad van Toezicht / selectiecommissie  

• Adviseur selectiecommissie 

• Crown Gillmore 

 

15.11.2021 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling 1 potentieel 

benoembare kandidaat vervolgprocedure 

 

Locatie Utrecht 

 

• Kandidaten 

• Raad van Toezicht / selectiecommissie 

• Adviseur selectiecommissie RvB 

• Crown Gillmore 

25.11.2021 

 

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek voltallige Raad van 

Toezicht 1 potentieel benoembare 

kandidaat, Locatie Utrecht (live) 

 

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Voltallige Raad van Toezicht  

• Crown Gillmore 

 

Ronde 3:  

• Kennismaking met voorgenomen te 

benoemen kandidaat (mogelijk 

gecombineerde cie. OR en VR) 

 

• Afvaardiging VR  

• Afvaardiging OR 

• Kandidaat 

 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

Benoeming  • Raad van Toezicht 16.12.2021 

Aanstelling  • Raad van Toezicht 01.01.2022 

(uiterlijk) 

 

 


