
Vacature twee leden Raad van Toezicht 

Westerholm is een organisatie voor veilig en plezierig wonen en werken. In 75 appartementen 

wonen mensen die graag zelfstandig, fijn en veilig oud willen worden. Westerholm bouwt 

momenteel aan 37 nieuwe appartementen die medio 2022 kunnen worden bewoond. Het wijkteam 

biedt zorg en ondersteuning aan ca. 35 bewoners in de wijk en alarmering aan ca. 200 wijkbewoners. 

Jaarlijks bereidt de keuken van Westerholm ongeveer 20.000 maaltijden voor wijkbewoners. 

Onze Raad van Toezicht zoekt per 1 januari 2022 twee nieuwe leden met de volgende profielen: 

 Zorginhoudelijke achtergrond 

 Financiële achtergrond 

Van één van de twee nieuwe leden wordt gevraagd de voorzittersrol op zich te nemen. 

                     

Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de stichting 
Westerholm/Rikkers-Lubbers, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in 
de organisatie. De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met advies terzijde en werkt volgens 
de Governancecode Zorg 2017. 
 
Wij vragen kandidaten met bestuurlijke ervaring, bereid en in staat om in een Raad van Toezicht-

model te kunnen functioneren en affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Westerholm. Een 

academisch werk- en denkniveau en kennis van management van complexe organisaties. Kunnen 

meedenken op hoofdlijnen (inhoudelijk en beheersmatig) en bijdragen aan het beleid van een 

organisatie en bereid en in staat om op verzoek van de Raad van Bestuur als klankbord 

(adviesfunctie) te functioneren. Een regionale binding is van belang. 

 
Voorzitter Raad van Toezicht 
De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en 
eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.  
Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.  
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de algemene profielschets, 
specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht zoals: het vermogen om met autoriteit en een 
natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen, indien nodig ook extern in 
het belang van de stichting. Verbindend vermogen en inzicht en overzicht ten aanzien van de taken 
en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 

 
 

1. Lid Raad van Toezicht met een zorginhoudelijke achtergrond 
Van een lid van de Raad van Toezicht met een zorginhoudelijke achtergrond worden, onverminderd 
de algemene profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van 
Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij te beschikken over: 

• een professionele medische c.q. zorginhoudelijke achtergrond;  
• een ruime bestuurlijke of beleidsmatige ervaring in de (ouderen) zorg; 
• kennis van en inzicht in de ontwikkelingen en strategische vraagstukken binnen de 

(ouderen)zorg in het algemeen en in het bijzonder kennis van de regionale situatie. 
• brede kennis van en ervaring met kwaliteit, veiligheid en innovatie in de zorg; 
• een visie op het inhoud geven aan de eigen regie van  de cliënt en persoonlijk 

vakmanschap van de medewerkers;  



• zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij een goede gesprekspartner kan zijn voor 
de Bewonersraad. 
 

2. Lid Raad van Toezicht met een financiële achtergrond 

Van een lid van de Raad van Toezicht met een financiële achtergrond worden, onverminderd de 

algemene profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van 

Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij te beschikken over: 

• een professionele financiële achtergrond;  
• kennis van en inzicht in de geldstromen en financieringsvraagstukken op het terrein van de 

ouderenzorg;  
• inzicht in de risicofactoren van de organisatie; 
• het kunnen duiden van financiële rapportages en begrotingen; 
• kennis en ervaring met bedrijfsvoering, interne organisatie, bedrijfsprocessen en hoe deze 

effectief en efficiënt in te richten; 
• zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij een goede gesprekspartner kan zijn voor de 

externe accountant. 

 
Solliciteren 
Solliciteren kan door een motivatiebrief en Curriculum Vitae te mailen naar info@westerholm.nl  
S.v.p. in de sollicitatie vermelden welk profiel de voorkeur heeft (1.zorginhoudelijk/2.financieel) en 
indien van toepassing de voorzittersrol. 
Sluitingsdatum: 11 oktober 2021 
De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 29 oktober 2021. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ben Hanewinkel 
(voorzitter RvT) of Dineke Katerberg (directeur-bestuurder), te bereiken via 050-5342122 of via 
emailadres info@westerholm.nl 
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