
Kwaliteiten (leden) Raad van Toezicht  

Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch 
bij te dragen aan de besluitvorming van de Raad van Toezicht; zodanig dat de Raad van 
Toezicht in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De Raad 
van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, directie en 
welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Elk lid van de Raad 
van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk 
lid van de Raad van Toezicht beschikt (daarnaast) over specifieke deskundigheid die 
noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de 
profielschets van de Raad van Toezicht. 

 

De leden beschikken over de volgende (algemene) kwaliteiten: 

• Integer en betrouwbaar; 

• Helikopterview en analytisch vermogen; 

• In de toezichthoudende rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting 
op grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke informatie; 

• Commercieel handelen t.b.v. een instelling met niet commerciële doelstellingen; 

• Het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde; 

• Binding (voelen) met de regionale samenleving in het algemeen en het werkterrein 
van de stichting in het bijzonder; 

• Kennis van governance principes. 

 

Rollen en profielen Raad van Toezicht  

Voor het optimaal functioneren van de Raad van Toezicht is het in zijn algemeenheid 
gewenst dat de volgende kennis/ervaringsgebieden vertegenwoordigd zijn: 

• Financieel & economisch; 

• Juridisch & procedureel; 

• Bestuurlijke-en politieke verhoudingen; 

• Technologische innovatie & ICT; 

• (Innovatieve) kennis ‘Sociaal Domein’; 

• Marketing/communicatie (‘nieuwe media’) . 

In één persoon kunnen meerdere kennis- en/of ervaringsgebieden verenigd zijn. Eén van de 
leden vervult de functie van voorzitter. 

 

 

 



Kwaliteitsprofielen leden Raad van Toezicht 

 

Kwaliteitsprofiel voorzitter: 

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt in overleg met de directie de agenda van 
de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het 
goed functioneren van de Raad van Toezicht, draagt zorg voor een adequate 
informatievoorziening aan de leden van de Raad van Toezicht, zorgt ervoor dat voldoende 
tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens 
de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directie en initieert de 
evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de directie.  

 

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten: 

• Heeft grote sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Heeft kennis van besluitvormingsprocessen; 

• Heeft ervaring in een complex krachtenveld met uiteenlopende belanghebbenden; 

• Is in staat een goede balans te vinden tussen zorgvuldigheid en besluitvaardigheid in 
bestuurlijke processen; 

• Heeft zicht op bestuurlijke/politieke verhoudingen met name bij de lokale overheid; 

• Is aanspreekbaar voor de andere leden van de Raad van Toezicht en directie.  

 

Kwaliteitsprofiel financieel en economisch: 

Van het lid van de Raad van Toezicht met het financiële en bedrijfseconomisch 
aandachtsgebied wordt gevraagd: 

• Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een 
onderneming; 

• Kennis heeft van risicoanalyses; 

• Belangstelling heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een 
onderneming; 

•  Belangstelling heeft voor financieel-economische en fiscale vraagstukken en het 
overzien van de consequenties en risico’s voor de organisatie. 

 

Kwaliteitsprofiel juridisch en procedureel: 

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel juridisch en procedureel zal zich 
met name richten op de spelregels die worden afgesproken, zowel met interne als met 
externe partijen. De specifieke kwaliteit die wordt gevraagd betreft: 

• Inzicht in het rechtspersonenrecht, arbeidsrecht en bestuursrecht; 



• Inzicht in juridische consequenties van besluiten; 

• Gevoel voor verhoudingen tussen partijen. 

 

Kwaliteitsprofiel technologische innovatie en ICT. 

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel technologische innovatie en ICT 
richt zich in het bijzonder op informatiseringvraagstukken. De specifieke kwaliteit die worden 
gevraagd: 

• Kennis van actuele ontwikkelingen op het terrein van informatisering, in het bijzonder 
binnen het sociale domein; 

• Staat de directie met ‘raad en daad’ bij, is sparringpartner, maar blijft 
toezichthouder; 

• Is kritisch ten aanzien van ‘nut en noodzaak’ en is doordrongen van 
kostenbeheersing. 

Kwaliteitsprofiel innovatieve ontwikkelingen in het sociale domein. 

Het lid van de Raad van Toezicht met het kwaliteitsprofiel innovatieve ontwikkelingen in het 
sociale domein richt zich op ‘de ontwikkelingen binnen het sociale domein’. Vanwege de 
‘decentralisaties’ zijn gemeenten op zoek naar een nieuwe invulling. De specifieke kwaliteit 
die wordt gevraagd: 

• Zicht op en kennis van de ontwikkelingen in het sociale domein; 

• Aantoonbaar innovatief betrokken; 

• Oog voor politieke verhoudingen; 

• Kennis van publiek private samenwerking. 

 

Diversiteit 

De Raad van Toezicht streeft naar een brede diversiteit: 

• V/M; 

• Regionale spreiding binnen de nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden; 

Leeftijd 

  


