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Informatiememorandum en profielschets 
Voorzitter Raad van Toezicht en 

Lid Raad van Toezicht tevens voorzitter remuneratiecommissie 
 Stichting ViVa! Zorggroep 

 
 

1. Inleiding 
Stichting ViVa! Zorggroep is een grote zorgaanbieder met veel cliënten en groot regionaal bereik. Zij 
bieden zorg aan mensen van alle leeftijden in 17 verschillende locaties met ruim 1.400 plekken. ViVa! 
Zorggroep biedt zorg thuis aan ongeveer 5.400 mensen. ViVa! Zorggroep biedt preventie, 
mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning, huishoudelijke zorg, dagbesteding, maaltijdvoorziening, 
verzorging en verpleging, behandeling, tijdelijk of periodiek verblijf en wonen in de regio Midden- en 
Zuid-Kennemerland. 
 
De ouderenzorg is volop in beweging. Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met een 
zorgbehoefte snel toe. ViVa! Zorggroep ziet steeds meer kwetsbare ouderen. Tegelijkertijd komen er 
steeds minder mensen op de arbeidsmarkt om voor hen te zorgen. ViVa! Zorggroep krijgt steeds 
meer cliënten met een zwaardere indicatie en heeft een verandering ingezet van zorg naar 
welbevinden. De zorgvraag van ouderen neemt toe, wordt ingewikkelder en verplaatst zich naar 
thuis. In “focus op ouderenzorg 2020 – 2024” heeft ViVa! Zorggroep haar visie herijkt. ViVa! 
Zorggroep is een professionele zorgondernemer voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken en 
maakt gebruik van technologie in de zorg naar haar cliënten. 
 
ViVa! Zorggroep is een groeiende maatschappelijke organisatie met ruim 3.600 medewerkers. In 
2019 werd een positief resultaat van € 5,5 miljoen behaald bij een totale omzet (inclusief subsidies 
en overige bedrijfsopbrengsten) van € 177 miljoen. Ook 2020 zal een positief resultaat laten zien. 
 
De Covid-19 pandemie heeft veel gevergd van de organisatie, maar heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een zowel financieel als zorginhoudelijk bevredigend resultaat. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de website www.vivazorggroep.nl en naar de 
Visie focus op ouderenzorg 2020-2024. 
 
 

2. Organisatie 
Raad van Bestuur 
ViVa! Zorggroep heeft een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur (RvB). De heer drs. P.N. van 
Wageningen is één van de leden en per 1 juni 2021 start mevrouw drs. M. Sleeuwenhoek als nieuwe 
voorzitter van de RvB. 
 
Centrale cliëntenraad 
ViVa! Zorggroep heeft voor de medezeggenschap van cliënten op concernniveau de Centrale 
Cliëntenraad (CCR). De raad adviseert het management over de zorgverlening en behartigt de 
belangen van cliënten. Zij beslissen mee over het beleid dat de gehele organisatie van ViVa! 
Zorggroep betreft. Ook geven zij gevraagd en ongevraagd (al dan niet verzwaard) advies. De Centrale 
Cliëntenraad behandelt zaken die wijk overstijgend zijn en waarover de bestuurders van ViVa! 
Zorggroep beslissingen nemen. 
 

https://www.vivazorggroep.nl/
https://www.vivazorggroep.nl/over-viva/actueel/visie-focus-op-ouderenzorg-2020-2024.htm
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Ondernemingsraad 
ViVa! Zorggroep heeft een ondernemingsraad (OR) die bestaat uit 15 gekozen leden. 
De OR overlegt maandelijks namens de medewerkers met de Raad van Bestuur over alle 
onderwerpen die de organisatie aangaan. De OR is vroegtijdig betrokken waardoor ook de invloed op 
de besluitvorming zo groot mogelijk is. De OR heeft hier onder andere advies-, instemmings- en 
initiatiefrecht volgens de Wet op de Ondernemingsraden. 
 
Financiën 
De afgelopen periode zijn de opbrengsten gestegen, de liquiditeitspositie verbeterd, het 
kostenbewustzijn vergroot en de bezettingsgraad gemaximaliseerd. Ook is de samenwerking met 
andere zorgaanbieders verbeterd. ViVa! Zorggroep heeft net als andere zorgaanbieders te maken 
met een ingewikkelde arbeidsmarkt die voor knelpunten in de organisatie zorgen. Ook op het terrein 
van de brede bedrijfsvoering (vastgoed, financiën en ICT) liggen er voor de komende periode voor 
ViVa! Zorggroep de nodige opgaven. 
 
Organogram 

 
 

3. Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft op dit moment vijf leden (statutair 3-7). Er zijn drie commissies, te weten 
de remuneratiecommissie, de auditcommissie en de commissie kwaliteit en veiligheid, die de raad 
adviseren en die op de betreffende onderwerpen als klankbord optreden voor de RvB. 
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn: 

− mevrouw M.G. Wats arts MBA, voorzitter; aftredend in september 2021 

− mevrouw drs. J.E.M. Tijhuis, lid en thans voorzitter van de Remuneratiecommissie; gaat  
over naar de commissie Kwaliteit en Veiligheid; 

− de heer drs. A.J. Boekelman, lid en lid van de Auditcommissie; 

− de heer B.A. Spelbos, lid en voorzitter van de Auditcommissie. 

− de heer dr. H.P. Verschuur, lid en voorzitter van de commissie Kwaliteit en Veiligheid 
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Van de leden van de RvT worden de volgende eigenschappen en competenties verwacht: 

− Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting; 

− Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

− Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

− Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te 
staan; 

− Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te 
toetsen; 

− Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen uitoefenen; 

− Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

− Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de 
stichting stellen; 

− Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur 
voorgelegde aangelegenheden; 

− Voldoende beschikbaarheid. 
 
Voor leden van de RvT gelden de volgende aanvullende persoonskenmerken: 

− Voelt zich betrokken bij/ heeft de behoefte betrokken te raken bij de ouderenzorg. Weet 
vervolgens voldoende distantie te bewaren; 

− Is gericht op handelen in teamverband, onder meer door gebruik te maken van de aanwezige 
complementariteit in de RvT en door bij te dragen aan een open en kritisch klimaat; 

− Is gewend aan horizontale besluitvorming; 

− Maakt genuanceerde afwegingen; 

− Is in staat om creatief en kritisch te denken;  

− Heeft voeling met het publieke domein; 

− Kan onafhankelijk opereren. 
 
Van de leden van de RvT wordt verder verwacht respectievelijk beoogd:  

− Een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; 

− Een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines waarbij 
o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale, human 
resource en bedrijfskundige achtergronden; 

− Dat de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en 
kritisch opereren. 

 
Voorts wordt van de leden verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied 
van gezondheidszorg en dienstverlening in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het 
bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn. 
 
Ten aanzien van kandidaten die geen hoofdfunctie meer bekleden, is het van belang dat deze 
kandidaten nog maatschappelijk actief zijn en nog in ruime mate gebruik kunnen maken van hun 
netwerken. 
 
Benoeming en tijdsbeslag 
De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna – al dan niet 
aansluitend – eenmaal herbenoembaar.  
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De raad komt circa acht keer per jaar bijeen, zes keer plenair, een heidag en een zelfevaluatie. De 
drie commissies komen gemiddeld vier keer per jaar bijeen.  
 
Tenminste twee keer per jaar wordt daarnaast een overleg gehouden met de OR over de algemene 
gang van zaken in aanwezigheid van de RvT of een afvaardiging daarvan. Hetzelfde geldt voor de 
CCR. Beide gremia hebben een lid op hun voordracht benoemt in de RvT. 
 
Honorering 
In 2021 is de honorering voor de voorzitter € 25.000,- en voor een lid € 16.720,-, conform de WNT en 
NVTZ richtlijnen. 
 
 

4. Vacatures Raad van Toezicht 
ViVa! Zorggroep zoekt op dit moment twee leden voor de Raad van Toezicht, te weten de voorzitter 
RvT en een lid met het profiel HR en zorginnovatie. Beiden gaan deel uitmaken van de 
remuneratiecommissie. Gezocht wordt naar aanvulling op bestuurlijk gebied in de zorgsector, 
(ex)bestuurders uit organisaties met vergelijkbare omvang en complexiteit. 
 
Naast het hiervoor omschreven profiel worden voor deze twee vacatures de volgende (aanvullende) 
profielkenmerken gezocht: 
 
Voorzitter Raad van Toezicht 
 
De voorzitter heeft een aantal specifieke taken, hij/zij: 

− is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvT. Dit houdt onder meer in het 
gestructureerd leiden van de vergaderingen van de RvT en het organiseren van collegiale 
besluitvorming; 

− coördineert de communicatie tussen de RvT en de RvB, waaronder de afstemming van de 
informatievoorziening door de RvB aan de RvT; 

− vervult en organiseert de advies- en klankbordrol van de RvT ten opzichte van de RvB; 

− is eerste aanspreekpunt voor de RvB vanuit de werkgeversrol van de RvT; 

− is contactpersoon vanuit de RvT met de OR de CCR. 
 
Kennis en ervaring 

− Staat midden in de samenleving en heeft gevoel voor de maatschappelijke dynamiek en 
bewegingen die zich voordoen; 

− Heeft ruime bestuurlijke- en toezichtervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de 
voorzittersrol te vervullen; 

− Heeft aantoonbare kennis van de zorgsector en bij voorkeur meer specifiek de ouderenzorg; 

− Is gericht op samenwerking en is op zoek naar mogelijkheden voor het creëren van 
maatschappelijke meerwaarde; 

− Is op zoek naar diversiteit in argumentatie en inzichten om daarmee scherpte te organiseren 
in het inhoudelijke gesprek; 

− Heeft het vermogen om organisatieveranderingen te doorgronden en waar nodig te 
stimuleren; 

− Heeft voldoende tijd beschikbaar om de functie te vervullen. 
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Persoonlijke vaardigheden 

− Visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te organiseren; 

− Ervaring met strategische besluitvormingsprocessen; 

− In staat relevante in- en externe signalen op te vangen en te wegen in de context van de 
maatschappelijke opgave;  

− Verbindend persoon en weet binnen een team recht weet te doen aan ieders inbreng; 

− In staat tot onafhankelijke oordeelsvorming en weet het kritisch vermogen van de RvT te 
optimaliseren; 

− Besluitvaardig en daarin de verschillende perspectieven en inzichten goed tegen elkaar 
kunnen afwegen; 

− In staat om als klankbord te dienen voor reflectie op de voor Viva! Zorggroep relevante 
thema’s; 

− De spil kunnen zijn in het samenspel tussen RvB en RvT en door voorbeeldgedrag aangeeft 
wat rolvastheid inhoudt;  

− Zich een bewaker toont van het belang van good governance en compliance; 

− In staat om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren en indien 
nodig de RvB te ondersteunen. 

 
Lid Raad van Toezicht met het profiel HR en zorginnovatie 
 
Dit lid RvT is beoogd voorzitter van de Remuneratiecommissie, de benoeming van dit lid geschiedt op 
voordracht van de Centrale Cliëntenraad. De CCR participeert derhalve in het wervingstraject. 
Het lid op voordracht van de CCR vertegenwoordigt mede de RvT in de vergaderingen met de CCR 
waarin participatie van de RvT aan de orde is. 
 
Voor deze functie wordt gedacht aan de volgende achtergrond: 

− Heeft een relevante bestuurlijke achtergrond; 

− Heeft bij voorkeur toezichtervaring in een gelijksoortige rol; 

− Heeft een connectie met de cliënten in de zorg en onderschrijft de doelstelling en de 
activiteiten van de CCR; 

− Heeft werkgeversexpertise en is bekend met management development; 

− Kennis van en/of ervaring met de zorg dan wel bereidheid zich daarin te verdiepen c.q. bij te 
scholen; 

− Heeft begrip voor (zorginhoudelijke) uitdagingen waar de organisatie voor staat; 

− Is bereid en in staat om mee te denken met veranderingen in de sector en in de organisatie; 

− Is in staat de brede context van de zorg te doorgronden; 

− Kan soepel schakelen met de Raad van Bestuur uit hoofde van die rol. 
 
Voor beide vacatures geldt: 

− Binding en/of ervaring met de regio is een pre; 

− Bij de selectie wordt aandacht geschonken aan de diversiteit van de Raad van Toezicht. 
 
 

5. De procedure 
Nationaal Register is door ViVa! Zorggroep gevraagd om de wervingsprocedure van de nieuwe 
voorzitter en het nieuwe lid voor de Raad van Toezicht te begeleiden. De heer mr. Olaf Smits van 
Waesberghe, directeur, zal deze opdracht namens Nationaal Register uitvoeren. 



 
 
 

6 

De selectiecommissie bestaat uit de heren Ben Spelbos en Hendrik Verschuur vanuit de RvT, de RvB 
wordt als adviseur toegevoegd. Voor de werving van het lid op voordracht van de CCR worden twee 
leden vanuit de CCR (de heren Jan Drijfhout en Jan van Rijn) toegevoegd aan de selectiecommissie.  
 
De voorlopige planning is als volgt: 
 

 
 

6. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor één van deze twee functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan 
nodigen wij u uit vóór maandag 21 juni 2021 te reageren via onze website. 
 
Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
 
Meer informatie 
Nationaal Register  
De heer mr. Olaf Smits van Waesberghe, directeur 
Telefoon:  070 – 324 30 91  
E-mail:   directie@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In de periode van donderdag 27 mei 
tot maandag 21 juni 2021 
 

Search naar potentieel geschikte kandidaten 

In de week van 21 t/m 25 juni Longlistbespreking 

Maandag 28 juni in de avond, 
dinsdag 29 juni in de ochtend/avond 
en/of woensdag 30 juni na 17.00 uur 
 

Selectiegesprekken shortlistkandidaten 

September 2021 Benoeming eindkandidaten 

http://www.nationaalregister.nl/vacatures
mailto:directie@nationaalregister.nl
http://www.nationaalregister.nl/

