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1. Lentis 

 
Lentis is een toonaangevende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische psychiatrie 
en ouderenzorg. De kernactiviteiten betreffen geestelijke gezondheidszorg voor kinderen/jeugdigen, 
volwassenen en ouderen; zorg voor ouderen en forensische geestelijke gezondheidszorg. Cliënten 
van alle leeftijden kunnen bij Lentis terecht voor behandeling, ondersteuning en begeleiding bij 
(ernstige) psychiatrische, psychogeriatrische en psychosociale problemen. Lentis biedt deze zorg en 
ondersteuning in ambulante vorm, poliklinisch, in deeltijd (dagbehandeling), klinisch (24 uur), in een 
beschermde woonvorm of in een werk- of leertraject. De kernactiviteiten van Lentis worden 
uitgevoerd door vier zorggroepen: Volwassenenpsychiatrie, Forint voor forensische psychiatrie, Jonx 
voor kinder- en jeugdpsychiatrie en Dignis voor Ouderenzorg. Psychiatrie voor Ouderen is onderdeel 
van de zorggroep Volwassenpsychiatrie. De zorggroepen worden ondersteund door twee diensten: 
het Concernbureau en bedrijfsondersteuning. Lentis werkt nauw samen met FPC Dr. S. van Mesdag. 

Lentis is geworteld in Groningen, maar is ook actief in de andere noordelijke provincies en via het 
PsyQ netwerk in het oosten en het midden van het land. De marktwerking in de gezondheidszorg 
inspireert de instelling om ook buiten het traditionele werkgebied zorg aan te bieden. De instelling 
telt circa 4.500 medewerkers en kent een jaarbudget van circa € 270 miljoen. 

Onlangs is bekend geworden dat Lentis GGZ, FPC Dr. S. van Mesdag en Dignis op een nieuwe manier 
gaan samenwerken. De drie zorgonderdelen van Lentis worden zelfstandig, maar blijven nauw met 
elkaar verbonden in een nieuw samenwerkginsverbandmodel. 

Op termijn zal Dignis een eigen Raad van Toezicht krijgen. 

 
Naar de website: https://www.lentis.nl 

 
 
 
 
 
 

  



   

 

 

2. RAAD VAN TOEZICHT 
 

Lentis kent het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model en hanteert de Zorgbrede 
Governancecode. De instelling kent vier leidinggevende niveaus: Raad van Bestuur, directeuren, 
managers en teamleiders. 
De Raad van Bestuur voert zijn taak als collegiaal bestuur uit, waarbij een van de beide leden als 
voorzitter is benoemd. Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling, maar van een verdeling van 
aandachtsgebieden. 
 
Lentis kent op grond van de Wet op de Ondernemingsraden een Centrale Ondernemingsraad (COR) 
en OR’s per zorggroep. De OR’s zijn vertegenwoordigd in de COR. De verdeling van de bevoegdheden 
tussen Centrale Ondernemingsraad en Ondernemingsraden is neergelegd in het Reglement 
Ondernemingsraad van Lentis. 
 

Op alle niveaus en relevante beleidsterreinen betrekt Lentis haar cliënten. Uitgangspunt daarbij is de 
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Lentis kent twee Centrale Cliëntenraden (één voor 
de ggz en één voor de ouderenzorg, ondergebracht in de zorggroep Dignis) en Cliëntenraden voor de 
zorggroepen.  
 
Familie en naastbetrokkenen zijn vertegenwoordigd in de Centrale Familieraad en Familieraden per 
zorggroep. De samenwerking met de Familieraad is neergelegd in een overeenkomst, waarin de 
relatie tussen organisatie en familie en naastbetrokkenen wordt geregeld.  
 
De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op 
de Raad van Bestuur. Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal zes per jaar, samen met 
de Raad van Bestuur. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de Raad van 
Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt 
is op de jaarlijkse beleids- en controlcyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) 
adequaat te kunnen realiseren.  
 
Binnen de Raad van Toezicht functioneren op dit moment vier commissies: een commissie 
Remuneratie, Audit, Kwaliteit en Veiligheid en Selectie. 
 
Lentis hanteert de principes van Corporate Governance en onderschrijft de Zorgbrede Governance 
Code van de Brancheorganisatie Zorg (BOZ). 

 

Belangrijk thema dat op de agenda van de Raad van Toezicht staat is de nieuwe concernvorming 

binnen Lentis, mogelijk verdere verzelfstandiging (defusie) van de verschillende kernactiviteiten en 
de daaruit voortvloeiende consequenties. Voor de vervulling van de vacature heeft de CCR VVT het 

recht van verzwaard advies.  

 
 
 
 
 



   

 

 

 
3. PROFIEL 
 
U beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en over een bestuurlijk netwerk. U hebt een duidelijke visie 
op en aandacht voor de taken, verantwoordelijkheden en rollen van de Raad van Toezicht: toezicht 
houden, fungeren als klankbord en kritische sparringpartner van de Raad van Bestuur, maar niet 
besturen. U weet een juiste balans te vinden in afstand/betrokkenheid, adviseren/inspireren en 
beoordelen/controleren. U voldoet verder aan de volgende eisen:  

 

 Affiniteit met de taken  en doelstellingen van Lentis en dienend aan het belang van de 
organisatie. 

 Vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen en de verbinding te 
blijven opzoeken. 

 Oog hebben voor de diversiteit van de in het geding zijnde belangen. 

 Beschikken over analytisch- en abstractievermogen. 

 Onafhankelijke kritische opstelling, door op proactieve en doortastende wijze kritische vragen 
durven te stellen. 

 Inzicht hebben in de eisen die aan organisaties als Lentis worden gesteld op het gebied van 
effectiviteit, kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit  

 Proactieve en adaptieve houding om open te staan voor relevante signalen van diverse in- en 
externe stakeholders. 

 Vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de RvB te toetsen. 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en reflectief op eigen handelen. 

 Academisch en strategisch werk- en denkniveau.  

 Voldoende beschikbaarheid. 

 Voorstander van modern toezichthouden. 

 U woont in de regio of hebt sterke affiniteit met de regio. 
 
Vanuit het streven naar een uitgebalanceerd geheel van deskundigheid binnen de Raad van 
Toezicht wordt specifiek gezocht naar een lid: 
 
Profiel Zorg VVT 
De Raad van Toezicht is op zoek naar een kandidaat met een achtergrond in de verpleeg- 
verzorgingstehuizen en thuiszorg met: 
 

 Ruime ervaring binnen de verpleeghuiszorg.  

 Kennis van veranderingen en ontwikkelingen binnen de ouderenzorg.  
 
Als lid van de RvT benoemd op grond van verzwaard advies van de CCR VVT, zonder last en 
ruggenspraak, is het cliëntperspectief voor u allesbepalend. U heeft bewezen ervaring in het domein 
medezeggenschap en cliënten.  
 
 
 
 
 

 



   

 

 

 
 
4. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op 
de algemene gang van zaken in de instelling.  

 Behalve als toezichthouder fungeert de Raad van Toezicht, vanuit zijn maatschappelijke 
betrokkenheid en deskundigheid, ook als klankbord voor de Raad van Bestuur.  

 Tevens adviseert de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur.  

 Formele taken zijn onder meer de benoeming van de Raad van Bestuur, de vaststelling van 
begroting, jaarrekening en het jaarverslag en ook goedkeuring van duurzame samenwerking 
met andere rechtspersonen.  

 
 
TIJDSBESTEDING EN HONORARIUM 
 

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Daarnaast zijn er 
commissievergaderingen, overleg met de medezeggenschap, werkbezoeken en doet men aan 
zelfevaluatie. Gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie is voldoende tijd een belangrijke factor 
in het eerste jaar. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun 
werkzaamheden een vaste vergoeding. 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
Regiodirecteur 
06- 53309186 
renate.vanderzijl@beljonwesterterp.nl 
 
 
 
  


