
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Zinn 

 Lid Raad van Toezicht 

Aandacht voor elkaar geeft het leven glans 
 
Standplaats:  Haren    
 

 
1. ZINN 

 
ZINN is dé organisatie voor hoogwaardige, persoonlijke (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen 
in Groningen, Haren en Hoogezand. In zes moderne en sfeervolle woonzorglocaties en vanuit 
zeventien professionele thuiszorgteams zetten ruim 2.400 medewerkers zich dagelijks met hart en 
ziel in voor ouderen. Er is alle ruimte voor vakmanschap, ontwikkeling en ontplooiing. Kennis delen is 
een belangrijk onderdeel van de cultuur. Deze energieke, eigenzinnige zorgorganisatie heeft een 
duidelijke visie: aandacht voor elkaar geeft het leven glans. Zo prettig mogelijk ouder worden. Daar 
draait het om.  
 
Naar de website: https://www.zinnzorg.nl 

 
Plaats in de organisatie 
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en een voorzitter. De Raad van Toezicht werkt met 
drie commissies: Audit, Remuneratie en Kwaliteit. Het betreft de functie op voordracht van de 
cliëntenraad en lid van de kwaliteitscommissie. 

 
 
2. PROFIEL 
 

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met brede ervaring op HR-gebied in een 
verantwoordelijke positie, thuis in het juridische domein, affiniteit met de zorg en welzijn en 
ruime ervaring als toezichthouder. Als lid van de RvT op voordracht van de Centrale Cliëntenraad, 
zonder last en ruggenspraak, is het cliëntperspectief voor u belangrijk. U heeft ervaring in het domein 
medezeggenschap en cliënten. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij 
gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van 
Bestuur van ZINN. De Raad van Toezicht geeft gevraagd dan wel ongevraagd advies aan de Raad van 
Bestuur, vervult de werkgeversrol en fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur. 
 
 
 
 

https://www.zinnzorg.nl/


   

 

 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat: 

 er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de 
stichting in het bijzonder aanwezig is 

 een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt 

 een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, 
zoals zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, bouwkundige, 
bedrijfskundige en ondernemende achtergronden 

 de Raad van Toezicht een team vormt, waarvan de leden in goede verhouding, maar ook kritisch 
en onafhankelijk ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur kunnen opereren 

 adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van 
Bestuur. 

 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
Het profiel voor de huidige vacature voor een lid van de Raad van Toezicht bevat de volgende 
algemene en specifieke aspecten: 
 

 affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting 

 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in het toezichthouden 

 een juist evenwicht weten te brengen in betrokkenheid en bestuurlijke afstand 

 het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan 
(coachen en feedback geven) 

 in staat zijn om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te 
toetsen, beoordelen en indien noodzakelijk maatregelen te treffen 

 het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen 

 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 

 het abstractieniveau om ontwikkelingen in de maatschappij te vertalen naar het effect dat deze 
hebben op de strategische positie van ZINN, visionair kunnen denken 

 een persoonlijkheid die past in de Raad van Toezicht waarvan de leden in goede verhouding, 
maar ook kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur kunnen 
opereren 

 volledige beschikbaarheid in tijd en aanwezigheid op de RvT-vergaderingen 

 regionale gebondenheid in het verzorgingsgebied van ZINN is een pré. 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden en een voorzitter. Om de spreiding van maatschappelijke 
achtergronden, deskundigheden en disciplines te waarborgen dienen onderstaande 
aandachtsgebieden binnen de Raad van Toezicht vertegenwoordigd te zijn: 
 

 politiek/bestuurlijk 

 financieel/economisch 

 juridisch/arbeidsrechtelijk (HRM) 

 bedrijfskundig/bouwkundig/ondernemerschap 

 zorginhoudelijk, kennis en inzicht in de werking van de ouderenzorg om mede de belangen 
van de bewoners/cliënten en hun familie in het oog te houden. 

 
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich aantoonbaar blijven verdiepen in 
de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en van de zorgfunctie van ZINN in het 
bijzonder. Tevens wordt verwacht dat zij maatschappelijk actief zijn. 
 
 
5. 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. 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@beljonwesterter.nl 
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