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FUNCTIEPROFIEL 

 
LID RAAD VAN TOEZICHT 

“Betrokken en financieel onderlegd” 
 

 
1. ORGANISATIE 
 

“Leef je leven”, daar staat de Baalderborg Groep voor. De organisatie met het hoofdkantoor in Ommen 

biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan 

ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving. Dat 

doet de Baalderborg Groep vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder mens leeft zijn leven.  

 

De naam Baalderborg Groep is in 2009 ontstaan door een fusie van Baalderborg (gehandicaptenzorg) 

en Avondlicht, nu Van Dedem Marke (ouderenzorg). Kenmerkend voor de zorg zijn de betrokkenheid, 

het respect en de aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar. Op ruim 80 locaties 

in Overijssel en Drenthe biedt de Baalderborg Groep met 1.500 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers 

zorg aan ruim 1.300 cliënten op het gebied van wonen, werken, dagactiviteiten, tijdelijk verblijf en 

recreatie.  

 

De Baalderborg Groep is een open christelijke organisatie. Gelijkwaardigheid en respect, recht om het 

leven zelf in te vullen, liefde en aandacht; dàt zijn de waarden die richting geven aan de manier van 

omgaan met elkaar bij de Baalderborg Groep. Er wordt waarde gehecht aan zingeving en ethiek. De 

christelijke identiteit is een onderdeel van de organisatie. Het ligt er niet als een deken op, maar ademt 

door normen en waarden, dwars door alles wat gedaan wordt heen. Op deze manier onderscheidt de 

Baalderborg Groep zich van andere zorgaanbieders. 

 

De Baalderborg Groep ondersteunt en begeleidt kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met een 

ondersteuningsvraag in het leiden van een waardevol en zo zelfstandig mogelijk leven. Zij gaat uit van 

de eigen regie van mensen. Zij stimuleert de versterking van hun eigen regie en van hun 

zelfredzaamheid. De professionals werken nauw samen met het netwerk van de cliënt en het 

betrekken van familie en het inzetten van het eigen netwerk is van groot belang. Werken in de zorg is 

vaak letterlijk zorgen. Het gaat er echter juist om dingen niet over te nemen maar per persoon te 

bekijken wat iemand zelf kan. En te kijken hoe verschillende partijen (familie/mantelzorger, vrijwilliger, 

medewerker) dit kunnen ondersteunen en aanvullen. 

 
De kernwaarden zijn betrokkenheid, gezond bedrijf en vernieuwend. De Raad van Bestuur wordt met 
in gang van 1 november as. gevormd door mevrouw Esther Liefers.  

 
Voor meer informatie zie ook: www.baalderborggroep.nl 
 
 
 

http://www.baalderborggroep.nl/
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2. RAAD VAN TOEZICHT EN GOVERNANCE 
 

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de eenhoofdige Raad van Bestuur. Deze legt 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht, volgens de richtlijnen van Good Governance, met als 

uitgangspunt de Zorgbrede Governance Code. 

 

Rollen 

De Raad van Toezicht heeft naast een toezichthoudende rol en de rol van werkgever voor de 

bestuurder ook een adviesfunctie. Vanuit deze rol staat de Raad van Toezicht de bestuurder met 

gefundeerd advies terzijde of treedt op als klankbord en coach.  

Binnen de Raad van Toezicht is sprake van een evenwichtige samenstelling, waarbij de Raad van 

Toezicht leden integraal verantwoordelijk zijn voor het gehele toezicht. Geen enkel lid 

vertegenwoordigt een ‘deelbelang’. Dat laat onverlet dat er ‘aandachtsgebieden’ en/of ‘commissies’ 

kunnen zijn en ook dat leden op basis van specifieke deskundigheid geworven kunnen worden. De 

Raad van Toezicht kent twee interne commissies: een commissie Kwaliteit & Veiligheid en een 

commissie Financiën & Vastgoed. Dergelijke commissies worden door de Raad van Toezicht uit zijn 

midden in- en samengesteld. Elk lid oefent haar of zijn verantwoordelijkheid uit ‘zonder last of 

ruggenspraak’ van wie dan ook uit en geen enkel lid ontvangt instructies van enig ander orgaan. Raad 

van Toezicht-leden leggen niet  individueel verantwoordelijkheid af voor het uitgeoefende toezicht. 

Collectief wordt jaarlijks publiek verantwoording afgelegd in het Jaardocument RvT.  
Een vernieuwde zorgbrede governance code van de gezamenlijke brancheorganisaties (BoZ) is vanaf 1 
januari 2017 van kracht. De Raad van Toezicht voelt zich gecommitteerd aan deze code. De 
Baalderborg Groep heeft in de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt om, zoals in de code wordt 
bepleit, de regels en vinkjes uit het systeemdenken te verminderen. In de wijze van overleg met de 
bestuurder, medewerkers en andere belanghebbenden volgt de RvT dit proces ‘als kritische vriend van 
de organisatie’. 

 
De Raad van Toezicht wil vakwerk leveren. Daarvoor is deskundigheid op het terrein van 
gezondheidszorg en kennis van alle ontwikkelingen in het sociale domein onontbeerlijk. Die is nodig 
omdat de Raad van Toezicht moet kunnen laveren tussen situaties en intenties waarbij zij te maken 
heeft met verschillende belangen. Toezicht houden is beargumenteerd kiezen van strategie, methoden 
en maatregelen om het welzijn van individuele cliënten en hun verwanten te bevorderen en risico’s in 
de zorg te verminderen. 

 

Kenmerkend voor de Raad van Toezicht is de goede onderlinge sfeer, grote betrokkenheid en drive om 

ook zichzelf als raad te ontwikkelen. Zo volgt elk lid van de raad ook jaarlijks bijscholingsactiviteiten. 

De relatie met de bestuurder, de Ondernemingsraad en de Gemeenschappelijke Cliëntenraad is gericht 

op samenwerking, waarbij het goede gesprek (indien nodig) kritisch gevoerd wordt.  
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De Raad van Toezicht vergadert 7 maal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is voor het 
goed functioneren. Daarnaast vindt twee maal per jaar evaluatie plaats over het functioneren van de 
raad zelf. Om goed voeling te houden met het reilen en zeilen van de organisatie worden de 
vergaderingen steeds op wisselende locaties gehouden, waarbij de vergadering begint met een korte 
rondleiding met uitleg op de betreffende locatie. Daarnaast neemt (een delegatie van) de Raad van 
Toezicht deel aan themabijeenkomsten, feesten of andere bijzondere gelegenheden zoals 
familieavonden.  

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door een voorzitter en vier leden. Per 1 januari 2020 is, wegens 

het bereiken van het einde van de zittingstermijn van één van de huidige leden, de positie van lid Raad 

van Toezicht vacant. 
 
 
3.  COMPETENTIES EN ACHTERGROND 
 

De Raad van Toezicht van de Baalderborg Groep is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten 

en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling 

tussen de leden Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele 

leden. 

 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende kwaliteiten: 

 evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en bekend zijn met de 

onderwerpen van corporate governance; 

 in staat snel overzicht en inzicht te verwerven; 

 besluitvaardig; 

 vermogen proactief te handelen wanneer de situatie dat vraagt; 

 sensitief voor verschillen in identiteit en maatschappelijke verhoudingen; 

 samenwerken in teamverband; 

 kritische zelfreflectie; 

 uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 
 
4.  VACANTE POSITIE BINNEN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheden binnen de Raad van Toezicht 
wordt gezocht naar een lid met een academisch werk- en denkniveau en specifieke kennis en ervaring 
op financieel gebied. Bijvoorbeeld een RA of een vergelijkbaar niveau. De kandidaat dient over kennis 
van en/of ervaring met vraagstukken rond financiering en financiële continuïteit van de instelling te 
beschikken; is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op risico’s en heeft kennis 
van de waarderingsmethoden van vastgoed.  
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Hij/zij kan ‘over de cijfers heen kijken’ en als lid van de auditcommissie het gesprek met de accountant 
voeren. Daarnaast is de Raad van Toezicht geïnteresseerd in kandidaten die beschikken over:  

 voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en bekend zijn met 

de onderwerpen van corporate governance; 

 affiniteit met de cliëntendoelgroep (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking); 

 onafhankelijke en positief kritische opstelling; 

 de bereidheid zich als toezichthouder te verbinden aan en te werken in overeenstemming met 

geldende wet- en regelgeving, onderschreven codes en de vastgestelde zorgvisie; 

 Feitelijk voldoende tijd en ruimte voor inzet en commitment en de nodige flexibiliteit hierin; 

 Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldig en bereid verantwoording af te leggen; 

 

De gezochte kandidaat heeft zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Is 

aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in zijn/haar meningsvorming. Heeft een goed 

ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en is doortastend in het bereiken van resultaten. 

 

Vanuit een inhoudelijke betrokkenheid bij zowel het werkgebied van de Baalderborg Groep als de 

omgeving waarbinnen zij actief is, wordt gezocht naar een inspirerende en deskundige toezichthouder 

die verankerd is in de regio. Hij/zij geeft zowel gevraagd als ongevraagd zijn/haar mening, bezit een 

sterk verantwoordelijkheidsgevoel, is persoonlijk evenwichtig en blijft dat ook onder druk. Het nieuwe 

lid van de Raad van Toezicht zal tevens plaats nemen in de commissie Financiën & Vastgoed. 

 
 
5. VERGOEDING 
 

Baalderborg Groep biedt een vergoeding conform Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen 

zorg- en welzijnssector (WNT-normering). 


