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Informatiememorandum en profielschets 
Voorzitter Bestuur De Letselschade Raad 

 
 

1. De Letselschade Raad (DLR) 
De Letselschade Raad is het overlegorgaan dat met alle betrokken professionele partijen werkt aan 
verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. Gezamenlijk streven zij naar meer 
harmonie, openheid en respect. Dit alles in het belang van mensen met letselschade en vanuit de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van een sector met een grote mate van zelfregulering. 
 
Aangesloten bij DLR zijn o.a.: ANWB, Slachtofferhulp Nederland, Verbond van Verzekeraars en de 
Nederlandse verenigingen van letselschade experts, arbeidsdeskundigen en medisch adviseurs. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging van Letselschadeadvocaten zijn toehoorder.  
 
 

2. Nationaal Keurmerk Letselschade 
Het NKL is hét kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners die een bijdrage leveren aan de afwikkeling 
van letselschades in Nederland. Hierdoor maakt het NKL kwaliteit van dienstverlening herkenbaar 
voor benadeelden van letselschade.  
Het keurmerk is een belangrijk argument voor benadeelden en inkopende organisaties om gebruik te 
maken van de diensten van een keurmerk houdende organisatie. Door te kiezen voor een keurmerk 
houdende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van hoogwaardige en klantgerichte 
dienstverlening. 
 
In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn de gezamenlijk binnen de 
letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven. Deze organisaties 
verbinden zich tot deelname aan een audittraject waarin zij zich toetsbaar opstellen en zich 
openstellen voor het doorvoeren van verbeteringen.  
 
 

3. Organisatiestructuur 
Naast vele inhoudelijke gremia bestaat De Letselschade Raad uit een Bestuur, het Platformoverleg en 
een ondersteunend bureau aangestuurd door de Directeur. 
Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de Stichting maar heeft de uitvoering 
gemandateerd aan de Directeur. Het Platformoverleg is het gremium waar alle professioneel bij 
letselschade betrokken partijen op bestuurlijk niveau via branche- en koepelorganisaties elkaar 
ontmoeten volgens een multistakeholder model. In het Platformoverleg wordt draagvlak gecreëerd 
voor de verdere ontwikkeling van de visie op de dienstverlening aan mensen met letselschade en 
wordt voor de continuïteit gezorgd van de commissies en de bemensing daarvan.  
Het Bureau ondersteunt het Bestuur en het Platformoverleg, en faciliteert de activiteiten van diverse 
commissies en werkgroepen.  
Het Bestuur van De Letselschade Raad bestaat momenteel uit:  
 

• mr. T.H.J. Joustra, voorzitter 

• drs. Ferdinand Soeteman (Verbond van Verzekeraars) 

• mr. Victor Geskes (ANWB), penningmeester 

• mr. Rosa Jansen (Slachtofferhulp Nederland) 

• mr. Robert Andriessen (NIVRE) 
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4. Profiel Voorzitter Bestuur 
In verband met het aflopen van de statutaire zittingstermijn van de huidige voorzitter (Tjibbe Joustra) 
is De Letselschade Raad (DLR) op zoek naar een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter is een 
gezaghebbende factor binnen DLR en weet de belangen van de sector uit te dragen in het politieke 
en maatschappelijke speelveld. De voorzitter creëert draagvlak en eenheid binnen de sector en 
stimuleert de verdere strategieontwikkeling. 
 

Uitdagingen 
De letselschade sector kent een grote mate van zelfregulering die moet worden vormgegeven met 
alle betrokken organisaties die bereid zijn hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 
Steeds meer weet DLR zich centraal in dat debat te positioneren en is de enige organisatie die de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de letselschadesector kan dragen. De fase waarin de 
organisatie zich bevindt, vraagt om een meer top-down benadering dan voorheen waarbij de lang 
gekoesterde unanimiteit soms moet worden verlaten omwille van de effectiviteit van het geheel. Dat 
vraagt om een krachtige voorzitter die dit proces in goede banen kan leiden. Het bestuur 
functioneert als besluitvormend namens de sector en toezichthoudend richting Directeur en bureau. 
 

DLR is op zoek naar een voorzitter van Bestuur en Platformoverleg met grote bestuurlijke ervaring die 
een enthousiasmerend leider en gedegen gesprekspartner kan zijn voor professionals, medewerkers 
en stakeholders. Een verbindende en krachtige persoonlijkheid die voor zijn/haar collega’s in de Raad 
van Bestuur een stimulerende sparringpartner is en die de verbinding kan maken vanuit de 
organisatie naar het politiek-bestuurlijke veld. 

 
 

5. De functie 
De voorzitter van het Bestuur, tevens van het Platformoverleg van DLR, is het gezicht van DLR naar 
de buitenwereld en heeft onder meer de volgende taken en bevoegdheden:  

• leidt vergaderingen;  

• leidt het Bestuur en het Platformoverleg: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de 
bestuurswerkzaamheden en de acties voortvloeiende uit de vergaderingen van het 
Platformoverleg worden uitgevoerd;  

• vertegenwoordigt DLR bij officiële gelegenheden;  

• houdt toezicht op en zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het 
Huishoudelijk Reglement, het Strategisch Plan en de besluiten van het Bestuur en het 
Platformoverleg;  

• stelt samen met het bestuur het beleid op en voert dit beleid uit. 

• signaleert problemen en draagt oplossingen aan, probeert problemen op te lossen en/of 
belegt deze bij de daarvoor aangewezen persoon in samenwerking met het Bestuur.  

 
Een en ander gebeurt allemaal in nauwe samenwerking c.q. overleg met de Directeur van DLR. 
De werkbelasting van de voorzitter wordt ingeschat op 1 à 1,5 dag per maand.  
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6. Functie-eisen 
• aantoonbare ervaring met het voorzitten van vergaderingen op bestuurlijk niveau, met 

deelnemers met uiteenlopende belangen en achterbannen;  

• onafhankelijk van partijen (zoals bijvoorbeeld slachtoffers en verzekeraars) binnen de 
letselschadebranche;  

• bekendheid en/of affiniteit met letselschade;  

• in staat zowel in- als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde 
beleidsvisie uit te dragen;  

• academisch werk- en denkniveau: analytisch vermogen; 

• de voorzitter heeft een effectief en actueel politiek/bestuurlijk netwerk en is bereid en in 
staat dat netwerk ook te mobiliseren;  

• de directeur is het dagelijkse gezicht van DLR maar indien nodig kan de voorzitter het 
boegbeeld van DLR naar buiten toe zijn. 

 
De voorzitter heeft statuur en beschikt over de volgende combinatie van persoonlijke kwaliteiten:  
 

• sociaal vaardig, verbindend, invoelend, met sterk gevoel voor verhoudingen; 

• gezaghebbend, daadkrachtig en overtuigingskracht; 

• diplomatiek, eloquent en communicatief zeer vaardig;  

• inspirerend en authentiek; 

• omgevingssensitief, met oog voor ieders belang en verbindend; 

• oplossingsgericht, in staat om ‘out of the box’ te denken;  

• doortastend, stevig in de schoenen staand; 

• relativerings- en incasseringsvermogen. 
 
Bijzonderheden: Zowel het Bestuur als het Platformoverleg vergaderen vier keer per jaar. De 
voorzitter is daarom in beginsel beschikbaar voor 8 vergaderingen per jaar.  
 
Over de hoogte van de vergoeding voor de genoemde werkzaamheden vindt momenteel 
besluitvorming plaats. 
 
 

7. De procedure 
NR is door De Letselschade Raad gevraagd om de wervingsprocedure van de nieuwe voorzitter 
Bestuur te begeleiden. Huib Bartels, adviseur, zal deze opdracht namens NR uitvoeren. 
 
De selectiecommissie zal bestaan uit de leden van het bestuur en de heer Remco Heeremans, 
directeur, als adviseur. 
 
Het is de bedoeling dat de beoogde voorzitter per 01.01.2023 in functie zal treden. Dit betekent dat 
de eerste ronde gesprekken met een aantal geselecteerde kandidaten eind november/begin 
december zal plaatsvinden.  
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8. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit 
vóór 7 november 2022 te reageren via onze website. 
 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
Meer informatie 
NR 
Adviseur: Huib Bartels 
Telefoon:  070 – 324 30 91  
E-mail:   hbartels@nrgovernance.nl  
Website:  www.nrgovernance.nl 
 

  

https://www.nrgovernance.nl/vacatures
mailto:hbartels@nrgovernance.nl
http://www.nrgovernance.nl/

