
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lid Raad van Toezicht  

 

 

met aantoonbare kennis op strategisch niveau van het primair proces, specifiek 

in de (eerste lijn) hulpverlening, maatschappelijk werk en/of jeugdhulp, die in 

staat is de ontwikkelingen in het sociaal domein te vertalen naar de impact 

daarvan op de doelstellingen van de organisatie 
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De organisatie  

De organisatie bestaat uit Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) en 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML), die via een personele unie 

verbonden zijn. Beide stichtingen zijn actief in zeven gemeenten in Midden–Limburg en samen bieden 

zij de basisvoorziening in het sociaal domein voor inwoners (0 tot 110 jaar) in deze regio. Hiervoor 

werkt de organisatie op basis van een subsidierelatie. Bij de organisatie zijn ca. 200 medewerkers 

werkzaam, waarvan het merendeel werkzaam is in het primair proces.  De ondersteunende diensten 

zijn gevestigd in Weert. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de directeur-bestuurder.  

 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg biedt 

maatschappelijk werk, zowel individueel als groepsgericht. Daarnaast 

worden diverse projecten uitgevoerd, zoals ziekenhuis-, bedrijfs-en schoolmaatschappelijk werk en 

maatschappelijk werk binnen asielzoekerscentra. Tevens voert het AMWL-ML de Wet Tijdelijk Huisverbod 

uit in de regio Midden-Limburg. 

 

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg (CJG-ML) verleent 

basisjeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen met vraagstukken rond 

opgroeien en opvoeden. De taken omvatten preventie en informatie, consultatie (aan scholen, 

kinderopvang, verenigingen), advies en lichte opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang 

naar individuele voorziening en toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie.   

 

Vanwege hun decennialange bestaan (ruim zeventig jaar), hun stevige positie en omdat AMW-ML 

geworteld is in de regio, is aan hen ongeveer zeven jaar geleden in de transitie van de jeugdzorg en 

decentralisatie naar de gemeenten, gevraagd het Centrum Jeugd en Gezin Midden-Limburg op te 

zetten. Belangrijke stakeholders daarin zijn de zeven gemeenten waarvoor de organisatie een 

belangrijke samenwerkingspartner is bij de ontwikkeling van het beleid in het sociaal domein. Deze 

gemeenten zijn Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert.  

Beide organisaties richten zich op vrij toegankelijke basishulpverlening, met als kerntaak het 

ondersteunen van volwassenen en kinderen bij vragen rond opgroeien, opvoeden en zelfstandig 

functioneren. Zij werken voor mens en maatschappij en hebben een signaalfunctie naar de 

samenleving: “Waar en wanneer komen burgers in de knel?”.  

Inmiddels zijn beide organisaties geworteld in het werkgebied Midden-Limburg. Met de zeven 

gemeenten, hun belangrijkste opdrachtgevers, wordt een goede werkrelatie onderhouden. Gestuurd 

wordt op een goede regionale én lokale inbedding. Inwoners kunnen zonder indicatie en kosteloos 

terecht voor hulp en ondersteuning. Om de hulp- en dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, is 

een goede verbinding met alle netwerkpartners essentieel. Niet alleen met collega-organisaties op 

het gebied van zorg en welzijn, maar ook met maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, 

kinderopvangorganisaties, woningcorporaties, huisartsen, politie enzoverder. In elk van de zeven 

gemeenten is voor de uitvoering van lokale begeleidingstrajecten een team van maatschappelijk 

werkers en een team van jeugd en gezinswerkers actief. Hbo-opgeleide maatschappelijk werkers en 

jeugdhulpverleners helpen inwoners om (weer) vooruit te kunnen; ook als er veel van hen wordt 

gevraagd en juist als het even niet mee zit. Kenmerkend zijn de dynamische organisatie die midden 

in de samenleving staat, waar de kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en 

externe samenwerking voorop staan; een informele organisatie, die volop in beweging en 

ontwikkeling is.   
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Strategisch beleid   

Het strategisch beleidsplan 2020-2023 is op basis van een strategisch visietraject in 2019 

vastgesteld. Missie en visie zijn ondersteunend aan de opdracht die er op gericht is om samen met 

gemeenten en netwerkpartners te werken aan passende en doelmatige hulpverlening voor de 

inwoners van Midden-Limburg. De maatschappelijke bijdrage bestaat uit het versterken van het 

vermogen om zoveel mogelijk richting te geven aan hun eigen leven en om te gaan met 

mogelijkheden en beperkingen. Om dit te (blijven) bereiken is het de grootste uitdaging te blijven 

aansluiten bij wat deze tijd van de dienst- en hulpverlening vraagt. Immers de samenleving is steeds 

in beweging en daarmee ook de vraagstukken in het sociaal domein. In een onzekere tijd als de 

huidige in verband met Covid-19, is dat eens te meer gebleken. Voor de vastgesteld beleidsperiode 

verbindt de organisatie zich koersvast aan de ingeslagen weg, aan elkaar en de gezamenlijke 

opdracht. Naast continuering van passende en doelmatige hulpverlening met tevreden cliënten en 

opdrachtgevers is er een aantal opgaven in de komende jaren:   

- De cliënt heeft toegang tot het eigen dossier en voert meer regie. In het dossier wordt het 

perspectief en plan zorgvuldig vastgelegd volgens de afgesproken methodes, zoals ‘één gezin, 

één plan’.  

- De samenleving kan niet alles wat in het leven misgaat compenseren. Wat nodig is wordt gedaan, 

Zoveel mogelijk wordt gekeken naar oplossingen in de nabije omgeving en het alledaagse leven.   

- Binden en boeien van medewerkers, ervoor zorgen dat zij met plezier en succes blijven werken 

aan de opdracht die als basisvoorziening wordt uitgevoerd. Daartoe behoort ook de mogelijkheid 

tot persoonlijke groei en verdere ontwikkeling van de medewerkers zelf.   

- Het beter ontwikkelen van een gedeelde visie met netwerkpartners. Hiervoor is het nodig om 

duidelijk te zijn maar ook te luisteren naar wat de ander beweegt en waarom.  

- Voor opdrachtgevers en financiers het maximale uit het beschikbare halen. Nieuwe of andere 

werkvormen onderzoeken waardoor tijd kan worden gewonnen of productiviteit kan worden 

verhoogd.  

  

Organisatie en medezeggenschap  

De organisatie wordt als een geheel aangestuurd door de directeur-bestuurder, onder toezicht van 

de Raad van Toezicht. De directeur-bestuurder wordt ondersteund door het managementteam 

bestaande uit: een hoofd maatschappelijk werk, een hoofd jeugd en gezin, een hoofd strategische 

ontwikkeling en projecten en een hoofd bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering zijn de 

ondersteunende functies ten behoeve van het primaire proces ondergebracht (financiële 

administratie, informatiebeheer, facilitaire zaken, kwaliteit en communicatie alsmede personeel en 

organisatie. De directeur-bestuurder wordt daarnaast ondersteund door de controller.   

  

De medezeggenschap is geregeld in twee ondernemingsraden (één voor AMW-ML en één voor CJG-

ML), die in de praktijk veelal gezamenlijk opereren. Cliëntparticipatie wordt op een eigentijdse wijze 

ingevuld, onder andere door middel van spiegelgesprekken met cliëntgroepen.  

Zie voor verdere informatie:   

• Digitaal communicatieplatform Samen van Waarde: www.amwml-cjgml.nl   

• Website AMW-ML: www.amwml.nl   

• Website CJG-ML: www.cjgml.nl    

  

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht  

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder zijn vastgelegd in 

de statuten van de organisatie en nader uitgewerkt in de respectievelijke reglementen. Binnen de 

http://www.amwml-cjgml.nl/
http://www.amwml-cjgml.nl/
http://www.amwml-cjgml.nl/
http://www.amwml-cjgml.nl/
http://www.amwml.nl/
http://www.amwml.nl/
http://www.cjgml.nl/
http://www.cjgml.nl/
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Raad van Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de Governance Code Sociaal Werk. 

De Raad van Toezicht heeft oog voor en zicht op de diverse belangen die zich voordoen binnen en 

buiten de organisatie. De Raad van Toezicht wil toegevoegde waarde leveren aan het functioneren 

van de organisatie en voert daarom haar toezicht proactief uit, zonder de scheiding tussen bestuur 

en toezicht te willen verliezen. De wijze waarop de Raad van Toezicht dit doet is beschreven in het 

Toezichtplan. Zij handelt vanuit het besef dat de organisatie een waardevolle maatschappelijke 

functie vervult. Zij ziet het als hoofdopdracht om de continuïteit van de dienstverlening te 

waarborgen en te zorgen voor stabiliteit. Dit in het belang van cliënten, medewerkers en 

opdrachtgevers, alsmede van kwetsbare mensen in de regio Midden-Limburg die nog geen cliënt zijn, 

maar waarvoor ondersteuning vanuit het AMW-ML of het CJG-ML wel relevant is.  

  

Formeel is de taak van de Raad van Toezicht als volgt geformuleerd:  

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en 

de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht staat de directeur-bestuurder 

met raad terzijde. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol ten aanzien van de 

bestuurder. Bij de invulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het 

belang van de organisatie. De Raad van Toezicht is een collegiaal orgaan, dit houdt in dat ieder lid 

verantwoordelijk is voor de aan de Raad van Toezicht toebedeelde taken.  

  

Samenstelling en profiel Raad van Toezicht  

De samenstelling van de Raad van Toezicht past bij de missie en doelstellingen van de organisatie. 

In de Raad zijn diverse deskundigheden aanwezig teneinde het brede spectrum van de 

basishulpverlening te kunnen overzien. Het functioneren van de Raad is gediend bij een goede 

teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua kennis, ervaring en competenties aan te 

vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. De Raad van Toezicht bestaat 

momenteel uit vijf leden. In verband met het verstrijken van de laatste benoemingstermijn van een 

lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2022 is er een vacature ontstaan.  

  

Gewenste diversiteit in samenstelling van de Raad van Toezicht als geheel:  

• goede verhouding man/vrouw;  

• goede spreiding over leeftijd;  

• diversiteit qua achtergronden, waaronder etnisch; 

• diversiteit qua deskundigheid en ervaring; 

• afkomstig uit werkgebied van de organisatie.  

  

Alle leden afzonderlijk:  

• hebben hart voor het sociaal domein in het algemeen en het maatschappelijk werk en/of 

jeugdhulp in het bijzonder;  

• kunnen een juiste balans aanbrengen tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid;  

• beschikken over algemeen bestuurlijke kwaliteiten;  

• hebben het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord 

terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te 

toetsen;  

• beschikken over het analytisch vermogen om complexe informatie snel te doorgronden en 

onderlinge verbanden te leggen;  

• kunnen advies en toezicht in teamverband uitoefenen;  

• zijn integer en beschikken over moreel besef;   
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• zijn voldoende beschikbaar;  

• zijn bij voorkeur woonachtig in de regio Midden-Limburg.  

  

Competenties  

Belangrijke algemene competenties zijn:  

• teamgeest;  

• strategie/visie;  

• adviseur;  

• communicatief en sociaal vaardig;  

• kritisch-analytisch beoordelingsvermogen;  

• verbindend;  

• proactief;  

  

Aanvullend profiel voor het nieuwe lid  

Het nieuwe lid beschikt over de gewenste algemene competenties, alsmede over specifieke 

deskundigheid. De kandidaat voor deze vacature:  

- is deskundig en heeft (strategische) ervaring in het sociaal domein, meer in het bijzonder 

ten aanzien van (eerste lijn) hulpverlening, maatschappelijk werk en/of jeugdhulp.   

- heeft de capaciteit om de gevolgen van beleidskeuzes (voor het operationele proces) te 

toetsen en kan kansen, risico’s en vraagstukken adequaat beoordelen en toelichten;  

- heeft kennis van ontwikkelingen binnen de sector en aanpalende terreinen;  

- kan maatschappelijke tendensen (tijdig) signaleren en vertalen naar de impact daarvan op 

de doelstellingen van de organisatie.   

 

Honorering  

Aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van drie jaar. Herbenoeming is tweemaal 

mogelijk voor eenzelfde periode. De Raad van Toezicht vergadert circa zes keer per jaar, in principe 

op de vrijdagochtend. Voor de werkzaamheden van de Raad van Toezicht wordt een vergoeding 

verstrekt in lijn met de honoreringsrichtlijn van Sociaal Werk Nederland.  Voor de leden van de Raad 

van Toezicht is door de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.  

  

Procedure  

Kwaliteit is voor alle leden van de Raad van Toezicht het leidende principe. Bij de uiteindelijke 

invulling zal rekening gehouden worden met de uitgangspunten van ‘good governance’. De functie 

zal door een open werving worden ingevuld. Naast de selectiecommissie bestaande uit de voorzitter 

en een lid van de Raad van Toezicht, heeft zowel de directeur-bestuurder als een delegatie van de 

Ondernemingsraad een adviserende rol. Voor een volledig overzicht verwijzen wij naar de bijlage. 

 

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

beiden 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 via de website te uploaden 

www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 07.02.2022.  

  

  

http://www.crowngillmore.nl/
http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage:   Overzicht en planning procedure   

  

W
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 Mediawerving(2 weken reactietermijn 

• Website AMW-ML en CJG-ML 

• Website Crown Gillmore 

• LinkedIn  

• (Afdeling communicatie)  

AMW-ML en CJG-ML  

  

• Crown Gillmore 

22.01.2022 – 

07.02.2022  

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

• Crown Gillmore  

S
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T
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C
G

 

 

Inventariseren reacties mediawerving  • Crown Gillmore  

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

14.02.2022 

15.02.2022 

16.02.2022 
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CV Presentatie:  

• ca. 4 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 2/3 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

fysiek in Weert 

• Selectiecommissie Raad van Toezicht / 

Bestuurder  

 

• Crown Gillmore 

21.02.2022 

15.30 – 16.30 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 2/3 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 

• Evaluatie en keuzebepaling 1/2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 
Fysiek in Weert 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie: 

- Selectiecommissie RvT 

- Bestuurder 

- Afvaardiging OR (2) 

• Crown Gillmore  

24.02.2022 

10.00 – 13.00 

13.00 – 13.30  

 

Ronde 2:  

• Kennismaking / clickgesprek  

met max. 2 benoembare kandidaten 

Fysiek in Weert 

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Overige leden RvT  

Ntb  

Week van 7-10 

maart 2022 

 

Terugkoppeling  

• Overige leden RvT aan selectiecommissie 

 

 

 

 

• Overige leden RvT 

• Selectiecommissie 

 

• Selectiecommissie 

 

• Definitieve keuze benoembare kandidaat • Selectiecommissie   

Benoeming  • Nader te bepalen 25.03.2022 

Communicatie benoemde kandidaat   • Nader te bepalen  

Aanstelling  • Raad van Toezicht  

 


