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Lid Raad van Toezicht 

Lid audit commissie  

bestuurlijke ervaring en specifieke financiële expertise  

 

Almata is een instelling voor JeugdzorgPlus. Dit is een vorm van gesloten jeugdhulp voor jongens en 

meisjes die niet bereikbaar zijn voor lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling vormen zij 

een risico voor zichzelf of hun omgeving. Almata is gevestigd in het West-Brabantse Ossendrecht. In 

de behandelgroepen is plaats voor ongeveer 50 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar. Almata biedt 

specialistische zorg aan jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen met een civielrechtelijke 

plaatsingstitel. Jongeren die gebaat zijn bij specialistische hulp, al dan niet in een gesloten setting. Vaak 

is er sprake van psychiatrische klachten, zoals autisme, en ADHD, een (licht) verstandelijke beperking, 

(beginnende) verslaving aan alcohol of drugs, of van gedragsproblemen (agressie, grensoverschrijdend 

gedrag of geweldpleging). Jongeren worden opgevangen, behandeld en begeleid. Almata biedt 

gedifferentieerde, kleinschalige woonvormen met een passende methodiek voor opvang en behandeling, 

als ook ambulante begeleiding. Bij elke jongere wordt zorgvuldig bekeken welke groep en behandeling 

het beste aansluit. Naast het wonen en werken in de leefgroep en onderwijs op school, is soms ook 

therapie, training of ondersteuning met medicatie nodig. De omzet bedraagt ca. € 14 mio. 

 

Recente bestuurlijke ontwikkelingen  

Tot 1 januari 2022 was Almata, tot die tijd Via Almata samen met Via Icarus onderdeel van de Stichting 

Via Jeugd. Via Icarus is gevestigd in Cadier en Keer. Via een personele unie waren beide organisaties 

bestuurlijk met elkaar verbonden en vielen daarmee onder één Raad van Toezicht. Op concernniveau 

deelden zij een aantal functionarissen. Zowel Via Almata als Via Icarus werden ieder afzonderlijk 

aangestuurd door een eigen directeur. Het afgelopen jaar is besloten tot ontvlechting van de personele 

unie, waarin beide organisaties op dienstverlening blijven samenwerken. Als organisatie gaat Via Almata 

zelfstandig door onder de naam Almata. Via Icarus heeft gekozen voor het voortzetten van haar bestaan 

onder de naam Via Jeugd. Beide organisaties hanteren als bestuursmodel het Raad van Toezichtmodel. 

Ter bevordering van een geleidelijke overgang naar een nieuwe Raad van Toezicht voor de afzonderlijke 

organisaties is er  gekozen voor een gefaseerd proces van aantreden van nieuwe leden. De huidige leden 

van de Raad van Toezicht hebben zitting in de Raad van Toezicht van Almata en tevens vormen zij de 

Raad van Toezicht van Via Jeugd. Per april 2022 ontstaat er voor beide organisaties een vacature als 

gevolg van het aflopen van de maximale zittingstermijn van één van de leden.  

 

Ontwikkelingen sector en organisatie Almata  

Almata Jeugd bevindt zich als JeugdzorgPlus instelling in een continue veranderende sector en dit is van 

invloed op de wijze van organiseren van de dienstverlening. Enkele van die belangrijke veranderingen 

zijn destijds de decentralisatie van zorg naar gemeenten geweest en een beweging naar meer intensieve 

ambulante en minder dure specialistische residentiële zorg of het verkorten van de verblijfsduur daarvan. 

De afgelopen jaren hebben gemeenten en zorgaanbieders zich sterk gericht op preventie en vervolgzorg, 
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ketenintegratie en krimp van residentiële opvang. De centrale overheid (ministerie van justitie) heeft als 

streven om ook grote justitiële jeugdvoorzieningen af te bouwen en te vervangen door kleinschalige 

voorzieningen. Almata heeft in 2021 een subsidie toegewezen gekregen om de benodigde infrastructuur 

voor deze kleinschalige woonvormen voor max. 4 tot 6 jongeren te kunnen realiseren. Vanuit dezelfde 

overheidsstrategie zijn eerder twee van de vier Justitiële Jeugdinstellingen (JJI) door het ministerie 

gesloten. Een van de gevolgen daarvan voor Via Icarus was het stopzetten van de subsidie aan “Het 

Keerpunt”, de voormalige justitiële jeugdzorginstelling (jeugdgevangenis) op het terrein van Cadier en 

Keer. Keerzijde van deze ontwikkelingen is dat de ernst van de problematiek van jongeren die geplaatst 

worden in de JeugdzorgPlus toeneemt. Krimp in de jeugd GGZ versterkt deze trend doordat jongeren 

die voorheen in de GGZ geplaatst werden nu deels in de JeugdzorgPlus terecht komen. Van organisaties 

in de sector wordt verwacht dat zij zich dus aanpassen en meer en meer vanuit een gezamenlijke 

strategische visie keuzes maken en ketensamenwerking ontwikkelen. Deze veranderingen vereisten 

structuur- en cultuur aanpassingen in organisatie en (zorg) ontwikkeling. Een nieuwe zakelijkheid is 

nodig om kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen. Inmiddels lijkt de ernst van de problematiek 

van de sector tot nieuwe inzichten van het nieuwe kabinet, dat het voornemen heeft te komen tot een 

meer centrale inkoop van JeugdzorgPlus.  

 

Vanuit een reeds bestaande samenwerking heeft Almata in 2021 de activiteiten van de Centrale 

Zorggroep (CZG) overgenomen. CZG heeft aanvullende jeugdhulp, woon-zorg en een WMO aanbod in 

West Brabant West, de jeugdhulpregio waar Almata ook actief in is.  

De voormalige directeur van Via Almata is bestuurder van Almata  en is verantwoordelijk voor de 

realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vier leden, 

houdt toezicht op het beleid van de RvB en de algemene gang van zaken.  

  

Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht is van Almata is momenteel samengesteld uit vier leden en houdt volgens de 

normen geformuleerd in de Zorgbrede Governancecode toezicht op de algemene gang van zaken binnen 

de organisatie en staat de bestuurder met raad en advies bij. De raad vergadert ten minste zes keer per 

jaar met de bestuurder. Voorbereidend voor de besluitvorming in de Raad van Toezicht functioneren drie 

commissies: de remuneratie-, kwaliteit- en auditcommissie. 

De leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.  

Almata heeft voor de leden van de Raad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De honorering 

geschiedt volgens de normering van WNT waarbij uitgegaan wordt van de adviezen van de NVTZ over 

de toepassing van deze normering. 

 

Specifiek voor de vacature Lid RvT specifiek financiële expertise  

De vacature is ontstaan door het bereiken van de maximale zittingstermijn van een lid. Voor deze 

vacature wordt gezocht naar bij voorkeur een kandidaat met een bestuurlijke achtergrond, die beschikt 

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

bedrijfsvoeringsvraagstukken in/van bij voorkeur een zorgorganisatie. Hij/zij heeft inzicht in de 

strategische implicaties voor de langere termijn en functioneert in zijn/haar hoedanigheid van 
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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, technologische ontwikkelingen 

en/of vastgoed. Van de kandidaat wordt verwacht dat deze zich in beginsel wil verbinden voor twee 

termijnen van ieder vier jaar. Het te werven lid zal onderdeel van de auditcommissie gaan uitmaken. 

 

Aanvullende vereisten voor de functie: 

• academisch werk- en denkniveau, met een financieel/economisch/bedrijfskundige opleiding; 

• affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van Almata in het bijzonder; 

• zicht op het brede spectrum van externe stakeholders in de regio West-Brabant, zoals gemeenten, 

collega-organisaties (in de keten); 

• strategisch en ondernemend inzicht, integraal denkvermogen en een op dialoog gerichte stijl; 

• onafhankelijkheid in denken, met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• het vermogen en de mentaliteit om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan; 

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een organisatie als de Stichting 

stellen;  

• een heldere, moderne visie op good governance; 

• uitstekende communicatieve vaardigheden; 

• woonachtig of werkzaam in Noord-Brabant/Zeeland met relevant netwerk; 

• toezichthoudende ervaring is een pre. 

 

Relevante competenties 

• Authenticiteit:  

Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt 

zichtbaar wat zij/hij werkelijk belangrijk vindt en waar zij/hij voor staat.  

• Bestuurlijk inzicht:  

Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog 

voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling.  

Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al 

zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder. 

• Helikopterview:  

Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. 

Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, 

vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen. 

• Integriteit en moreel besef:  

Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. 

Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en 

ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. 

Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector. 

• Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid:  

Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en 

bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed 
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geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen 

in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit 

vertalen naar de zorg en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en 

daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover. 

• Onafhankelijke oordeelsvorming: Moet de lastige vragen durven blijven stellen en in durven grijpen 

als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot 

onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen. 

Dit betekent tevens 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.  

• Teamspeler: Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke 

resultaat. Is ook in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van 

individuele belangen. 

• Zelfreflectie: Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussies over het functioneren van 

de raad en zichzelf als lid. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op haar/zijn 

functioneren en kan hierover verantwoording afleggen.  

• Lerend vermogen: 

Toont dit niet alleen, beseft dat haar/zijn handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en 

omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven 

van het eigen leerproces. 

 

Honorering 

Honorering valt binnen de bezoldigingsklasse van Almata conform WNT. Voor de leden van de RvT wordt 

door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Procedure 

De begeleiding van deze procedure wordt vanuit Crown Gillmore gedaan onder verantwoordelijkheid van 

Ellen van den Hoven. Samen met haar collega Mirjam Jager voert zij gesprekken met in potentie voor 

de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan 

de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gesprekken plaatsvinden met de 

selectiecommissie, de bestuurder als adviseur van de selectiecommissie en met de OR en de 

cliëntenraad. Een volledig overzicht van de procedure treft u in de bijlage.  

 

Solliciteren en procedure  

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Ellen van den Hoven van Crown Gillmore, voor 

procedurele vragen kunt u terecht bij Mirjam Jager 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 vóór 22 januari  

2022 via de website www.crowngillmore.nl te uploaden.  

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage I: Planning en inrichting procedure 
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Inventariseren reacties search en media werving • Crown Gillmore 13.01.2022 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

19.01.2022 

25.01.2022 

26.01.2022 
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CV Presentatie:  

• ca. 4-6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• Raad van Toezicht / 

selectiecommissie  

• Crown Gillmore 

02.02.2022 

15.00–16.00 uur 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling 1 potentieel 

benoembare kandidaat vervolgprocedure 

• Kandidaten 

• RvT 

• selectiecommissie  

• Crown Gillmore 

 

09.02.2022 

11.30 – 14.00 uur  

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek voltallige Raad van 

Toezicht met één potentieel benoembare 

kandidaat 

 

 

• Kandidaat 

• Raad van Toezicht: 

• Ruud Coolen van Brakel 

• Roel Dona  

• Adviseur Selectiecommissie 

 

• Crown Gillmore (optie) 

15.02.2022 

16.00 – 16.45 uur 

 

• Keuze potentieel te benoemen kandidaat  

(voorgenomen besluit benoeming) 

 

Raad van Toezicht: 

• Ruud Coolen van Brakel 

• Roel Dona  

15.02.2022 

16.45 – 17.00 uur 

Ronde 3:  

• Adviesgesprek (afvaardiging OR) met 

voorgenomen te benoemen kandidaat 

 

• Afvaardiging OR 

• Kandidaat  

OPTIE 

18.02.2022 

• Kennismakingsgesprek (Jongerenraad) met 

voorgenomen te benoemen kandidaat  

• Afvaardiging Jongerenraad 

• Kandidaat   

OPTIE 

18.02.2022 

• Terugkoppeling  • Afvaardiging OR en Jongerenraad 

• Selectiecommissie   

OPTIE 

18.02.2022 

A
F
R
O

N
D

E
N

 

• Definitieve keuze kandidaat / benoeming/ 

Communicatie aan RvB / OR / CR 

• Raad van Toezicht 

 

Uiterlijk vóór 

01.04.2022  

•  Benoeming  • Raad van Toezicht (vergadering  d.d. 16.03.2022 

Uiterlijk vóór 

01.04 2022 

 


