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Profiel werving twee leden raad van toezicht  
Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 

 
Inleiding 
ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de spin in het web van de zorg voor jong en 
oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, 
ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg. Met deze verschillende onderdelen is ZorgSaam 
in staat om naadloos op elkaar aansluitende zorg te verstrekken. De zorg is afgestemd op de 
behoefte van de patiënt, cliënt of bewoner. 
Voor op elkaar aansluitende goede zorg (ketenzorg) wordt nauw samen gewerkt met andere 
zorgverleners, zowel in binnen- als buitenland. ZorgSaam wordt bestuurd door een 
driehoofdige Raad van Bestuur. Bij ZorgSaam zijn 3300 medewerkers werkzaam en 1000 
vrijwilligers De totale omzet (2018) bedraagt voor de ambulancezorg 5,8 mln, Wonen en 
Zorg 54,4 mln, Thuiszorg 24,6 mln en het Ziekenhuis 135,4 mln.  
 
Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van ZorgSaam bestaat op dit moment uit 6 leden. De Raad van 
Toezicht heeft uiteenlopende deskundigheid en ervaring op het gebied van: financiën, 
bedrijfseconomie, gezondheidszorg, regionale en nationale politiek, bedrijfsleven, kwaliteit en 
veiligheid. 
Door het aanstaande vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht en een 
bestaande vacature is de Raad van Toezicht op zoek naar twee nieuwe toezichthouders: 
  
een toezichthouder met een financieel/economisch profiel  
 
en een  
 
toezichthouder met een zorgtechnologisch en ICT profiel.  
 
Met de invulling van deze twee vacatures bestaat de Raad van Toezicht weer uit 7 leden.  
 
De Raad van Toezicht vergadert ten minste 6 keer per jaar en komt verder samen voor 
bijeenkomsten zoals commissievergaderingen en ontmoetingen met de medische staf en de 
centrale ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad. Daarnaast zijn er ontmoetingen met 
de medewerkers en cliënten binnen ZorgSaam in de vorm van werkbezoeken. 
De Raad van Toezicht kent meerdere commissies: de Agendacommissie, de Commissie 
Financiën, de Remuneratie-Commissie, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid Ziekenhuis en 
de Commissie Kwaliteit & Veiligheid Verpleeghuiszorg en Thuiszorg.  
 
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van ZorgSaam heeft onder meer de volgende taken en 
bevoegdheden: 

• het houden van integraal toezicht op de strategie en het beleid van de Raad van 
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar 
verbonden instellingen en rechtspersonen; 

• het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur; 
• het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur 
• het goedkeuren van (strategische) beslissingen van de Raad van Bestuur; 
• het afleggen van verantwoording over het eigen 

  handelen door verslag te doen van de werkzaamheden geïntegreerd in het  
  jaarverslag. 
 
De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat hij voor medewerkers, Raad van Bestuur en 
buitenwereld zichtbaar sterke betrokkenheid bij de organisatie toont en kiest daarbij een  
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een proactieve instelling. 
De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring en optreden daadwerkelijk 
toegevoegde waarde voor ZorgSaam als geheel. 
 
Algemeen profiel lid raad van toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht dienen tenminste over de volgende deskundigheden en 
kwaliteiten te beschikken: 

• Een academisch werk- en denkniveau; 
• Het vermogen tot toezicht houden, betrokken en met oog voor distantie; 
• Bestuurlijke en/of strategische ervaring dan wel aantoonbaar bestuurlijk en 

strategisch inzicht in grote complexe, professionele organisaties; 
• Brede kennis en ervaring met de gezondheidszorg dan wel aantoonbare affiniteit met 

de gezondheidszorg; 
• Het vermogen tot een onafhankelijke opstelling en tot het zijn van een motiverend 

gesprekspartner binnen de Raad van Toezicht en ook met de Raad van Bestuur; 
• Het vermogen tot kritische zelfreflectie, in staat om de eigen bijdrage als 

toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan het gedrag bij te stellen; 
• Het vermogen tot samenwerking in teamverband met oog voor ieders inbreng en 

deskundigheid; 
• Besluitvaardig en daadkrachtig; 
• Het vermogen tot een proactieve houding en gedrag in de zin van het nemen van 

initiatief tot het entameren van onderwerpen en invalshoeken van belang voor de 
zorgorganisatie; 

• Gevoel voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen. 
 
Verder zal gelet worden op de volgende elementen: 

•   Bijdrage aan de diversiteit van het huidige team; 
•   Substantiële ervaring als toezichthouder; 
•   Een verbindende stijl; 
• Een voor de functie relevant netwerk bij voorkeur in Zeeland; 
•   Inzicht in de situatie van Zeeuws-Vlaanderen en het zijn van grensregio in het 

zorglandschap. 
 
Specifiek profiel toezichthouder financieel/economisch 
Aanvullend aan de algemene eisen voor een lid van de raad van toezicht: 

• financiële deskundigheid en ervaring zodat (positief) kritisch toezicht mogelijk is op de 
financiën van ZorgSaam; 

• inzicht in of ervaring met de (complexe) financiering in de zorg zowel in de cure als in 
de care; 

• inzicht in of ervaring met interne bedrijfsvoering op het gebied van financiën, inkoop 
en contractmanagement en risicobeheersing; 

• inzicht in de strategische implicaties van besluiten voor de langere termijn; 
• inzicht in de compliance van een zorgorganisatie; 
• is in staat tot het zijn van een hoogwaardig klankbord voor de raad van bestuur op 

financieel/economisch terrein; 
• Kennis van wet- en regelgeving  in de zorg in Nederland (en pré ook voor Belgie); 
• Ruime kennis en ervaring in fusies en (financiële) samenwerkingsverbanden met 

organisatie in Nederland en België. 
Het toekomstige lid zal deelnemen aan de Commissie Financiën.  
 
Specifiek profiel toezichthouder zorgtechnologie en ICT 
Aanvullend aan de algemene eisen voor een lid van de raad van toezicht: 
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• heeft ruime ervaring met innovatie en ondernemerschap in de huidige en inzicht in 
nieuwe toepassingen van informatietechnologie op de kwaliteit, beheersbaarheid en 
efficiency in zowel de care als de cure. 

• heeft kennis en visie hoe (technologische) ontwikkelingen op verschillende terreinen 
impact hebben op (de toekomst van) de (zorg)organisatie en hoe daarop strategisch 
beleid, investeringen en samenwerkingsverbanden mede te ontwikkelen o.a. op het 
gebied van e-health, robotisering in de behandeling en zorg, domotica enz. 

• Beschikt over een netwerk in het veld van belanghebbenden (wetenschap, data) 
 
Honorering 
ZorgSaam volgt voor de beloning van de Raad van Toezicht de WNT en het advies van de 
NVTZ.  
 
Sollicitatieprocedure 
ZorgSaam wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. 
Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020-5733410 of mobiel: 
06-51986009. 
 
Belangstelling voor deze vacature(s) kunt u tot 29 maart 2020 kenbaar maken door 
toezending van uw cv en motivatiebrief – per mail: werving.klop@hcg.net 
 
Selectieprocedure 

• Na briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek met kandidaten plaats door Holland 
Consulting Group; 

• Cv-presentatie en –bespreking is op 6 mei 2020; 
• Eerste gespreksronde met kandidaten bij ZorgSaam vindt plaats op maandag 11 mei 

2020 (12.00 – 18.00 uur) bestaande uit een gesprek met de selectiecommissie en 
een adviesgesprek met de Raad van Bestuur; 

• Keuze en voorgenomen besluit tot benoeming; 
• Kennismakingsgesprek met voltallige Raad van Toezicht is op woensdag 20 mei; 
• Adviesgesprek met de centrale ondernemingsraad en kennismakingsgesprek met het 

stafbestuur; 
• Advies centrale ondernemingsraad; 
• Besluit tot benoeming.  

 
 
 
  
 


