
Profielschets Lid Raad van Toezicht (RvT) 
 
Inleiding 
De Raad van Toezicht (RvT) van Rosengaerde werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een 
profielschets. Wanneer zich een vacature in de RvT voordoet, stelt de RvT een individueel profiel 
voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de RvT op 
dat moment en passend binnen deze profielschets van de RvT. 
 
Omvang en samenstelling 
Volgens de statuten bestaat de RvT uit een oneven aantal van tenminste drie en maximaal zeven 
leden. Het aantal leden word bepaald door de RvT. De RvT bestaat momenteel uit vijf personen. 
Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvT waarbij aandacht is voor 
geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de RvT dient ook sprake te zijn van een 
maatschappelijke binding en verankering. De RvT draagt er zorg voor dat er sprake is van een 
adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines.  
 
Zittingsduur en beschikbaarheid 
De RvT werkt met een rooster van aftreden. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming voor 
nog eens vier jaar kan volgen. De RvT komt gemiddeld 6 – 8 keer per jaar bijeen. De leden kunnen 
daarvoor voldoende tijd beschikbaar maken; alsmede voor de voorbereiding daarvan. Tevens 
schuiven zij enkele keren per jaar aan bij een agendabespreking.  
De voorzitter heeft naast de agendabesprekingen met de Raad van Bestuur (RvB), met enige 
regelmaat besprekingen met de RvB, vaak samen met een lid van de RvT om zich te laten informeren 
door de RvB en daarmee overleg te voeren. 
 
Vergoeding 
De vergoeding is een afgeleide van de normen van de Vereniging voor Toezichthouders in de zorg, 
waarbij er voor gekozen is om niet de maximale vergoeding te hanteren.   
  
Taken van de Raad van Toezicht 
De RvT werkt volgens de Statuten van de Stichting en het Reglement RvT. De leden van de RvT 
onderschrijven de Zorgbrede Governancecode en handelen daar naar. Daarnaast kent de RvT een 
informatieprotocol, waarmee zij haar informatievoorziening door de bestuurder over de gang van 
zaken binnen Rosengaerde heeft vastgelegd.   
 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategie en het beleid van de 
instelling en voor de bedrijfsvoering. De RvT ziet toe op deze verantwoordelijkheden van de 
bestuurder: de RvT houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, de inhoudelijke koers van 
het beleid en de algemene gang van zaken in de Stichting. De RvT fungeert daarnaast als klankbord 
voor de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies.  De RvT  is verantwoordelijk voor het 
werkgeverschap van de bestuurder. Daarmee neemt de RvT de verantwoordelijkheid voor de 
continuïteit van de instelling. Die richt zich niet alleen op de continuïteit van de door de instelling 
geleverde zorg, in financieel-organisatorische zin, maar ook op de overige doelstellingen van de 
organisatie. 

  



Deskundigheden en ervaringen 
De leden van de RvT beschikken tenminste over de volgende deskundigheden en ervaringen. Er word 
naar gestreefd dat alle leden tezamen alle elementen afdekken. 

 Bestuurlijke/toezichthoudende ervaring, dan wel inzichten 
Een aanzienlijk deel van de RvT heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring. De leden 
die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te 
denken. 

 Verankering in de regio en netwerken 
De leden van de RvT  bewegen zich in voor de organisatie relevante regionale netwerken 
waardoor zij zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen en relevante 
contacten onderhouden waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder 
gewaarborgd blijft. Zij weten wat er in de regio speelt. 

 Zorginhoudelijke deskundigheid  
Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil 
zeggen kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de zorg in het algemeen en in de 
ouderenzorg in het bijzonder spelen. Men dient in staat te zijn om ondanks eigen 
zorginhoudelijke specialisaties een onafhankelijke visie te hebben om zo brede kennis en 
inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de RvT en RvB.  

 Financiële deskundigheid  
Eén of meerdere leden hebben inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van 
financiën. Dat wil zeggen dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat kritisch toezicht 
wordt gehouden op de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen 
en de financiën van de organisatie. Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een 
klankbord voor de RvB en het vermogen kennis en inzichten ten dienste te stellen van de 
RvT. Dat betekent het vermogen de financiële gegevens te kunnen interpreteren en 
doorgronden en inzicht hebben in de strategische implicaties voor de langere termijn.  

 Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties 
Eén of meerdere leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring met het 
functioneren en ondernemen in een marktomgeving. Eén of meerdere leden hebben 
ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Zij kennen en hebben gevoel voor de bijzondere 
context van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een 
maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen.  

 Vastgoed deskundigheid 
Eén of meerdere leden hebben ervaring in de bouw, onroerend goed of projectmanagement. 
Vanuit deze expertise dient er sprake te zijn van een klankbord voor de RvB en wordt kennis 
en inzichten gedeeld binnen de RvT. 

 
Kwaliteiten 
De leden van de RvT beschikken tenminste over de volgende kwaliteiten: 

• Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand 
De leden hebben affiniteit met de doelstellingen van Rosengaerde en voelen zich 
betrokken bij wat er speelt in de organisatie. Zij weten tegelijk de afstand te houden die 
past bij de toezichtfunctie. 

• Snel overzicht en inzicht  
De leden krijgen met de van de bestuurder verkregen informatie snel overzicht en inzicht 
in wat er speelt in en rondom de organisatie en in complexe strategische vragen. Dat 
betekent dat zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met 
dergelijke vraagstukken om te gaan. 

  



• Besluitvaardig 
De leden kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor besluiten en durven 
waar nodig te handelen. Zij hebben oog voor vele, soms tegenstrijdige belangen binnen 
en buiten de organisatie en wegen dit mee in hun oordeels- en besluitvorming. 

• Proactief handelen 
De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van de bestuurder en collega-
toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en 
invalshoeken. Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner; 

• Samenwerken in teamverband 
De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken 
van elkaars complementariteit en door bij te dragen aan een open en kritisch klimaat; 

• Kritische zelfreflectie 
De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en 
op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het 
lidmaatschap. 

• Leren en ontwikkelen 
De leden houden zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van 
ontwikkelingen in de (ouderen)zorg en in governance middels opleiding en training. 

• Onafhankelijkheid en integriteit 
De leden hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren 
hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. Dat betekent onder 
meer dat er geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, 
bestuurders, medewerkers, cliënten, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden 
zijn waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of tenminste de 
verdenking daarvan kan ontstaan. 

• Communicatieve vaardigheden 
De leden beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden. Leden van de RvT 
hebben het vermogen en de attitude om de RvB met raad, advies en als klankbord bij te 
staan.  

 
  
Specifieke deskundigheid en kwaliteiten van de voorzitter  
Van de voorzitter van de RvT worden, onverminderd deze profielschets, specifieke deskundigheid en 
kwaliteiten verwacht, die door de RvT worden vastgesteld. In het bijzonder:  
 

• Heeft de voorzitter het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT 
te vervullen. Hij/zij is iemand die richting en binding geeft aan de RvT. Hij/zij weet 
doeltreffende samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en deze te handhaven, 
fungeert als (ver)bindende schakel en is in staat tot gezamenlijke besluiten te komen; 

• Heeft de voorzitter tot taak de vergaderingen van de RvT te leiden en is voor de RvB en 
eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de RvT Vervult de 
voorzitter nadrukkelijk de klankbordfunctie vanuit de RvT met de RvB (ook in 
vertrouwenskwesties);  

• Beschikt de voorzitter over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern 
een rol in het belang van Rosengaerde kan vervullen.  

 




