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Lid	  Raad	  van	  Toezicht	  
Profielschets	  lid	  Raad	  van	  Toezicht,	  profiel	  Financiën	  en	  bedrijfsvoering	  
	  
Stichting	  Carinova	  te	  Deventer	  
	  
De	  organisatie	  
Stichting	  Carinova	  is	  een	  organisatie	  voor	  woonzorg,	  thuiszorg	  en	  huishoudelijke	  
dienstverlening	  in	  de	  regio	  West	  Overijssel.	  Het	  hoofdkantoor	  staat	  in	  Deventer.	  
Het	  werkgebied	  is	  opgedeeld	  in	  2	  zorgregio’s.	  De	  aandachtsgebieden	  zijn	  o.a.	  thuiszorg,	  
woonzorg,	  persoonlijke	  verzorging,	  thuisbegeleiding,	  technisch	  verpleegkundig	  team	  en	  
nachtzorg.	  Per	  regio	  is	  1	  directeur	  verantwoordelijk.	  Huishoudelijke	  hulp	  valt	  onder	  
Carinova	  Wmo	  Diensten,	  werkzaam	  in	  het	  hele	  werkgebied,	  met	  een	  eigen	  directeur.	  
De	  dagelijkse	  leiding	  van	  Carinova	  is	  in	  handen	  van	  een	  tweehoofdige	  Raad	  van	  Bestuur.	  
Zij	  geven	  direct	  leiding	  aan	  een	  directie	  van	  6	  personen.	  Naast	  de	  eerdergenoemde	  
directeuren	  Zorg	  en	  Wmo	  diensten	  zijn	  dat	  de	  directeuren	  Ondersteunende	  Dienst	  en	  
Services,	  alsmede	  de	  Controller.	  Binnen	  de	  organisaties	  wordt	  gewerkt	  met	  zelfstandige	  
teams,	  ondersteund	  door	  teamcoaches.	  
In	  totaal	  werken	  bij	  Carinova	  ruim	  3500	  medewerkers	  en	  vele	  honderden	  vrijwilligers.	  
De	  omzet	  bedroeg	  in	  2016	  meer	  dan	  €105	  miljoen.	  Daarmee	  is	  Carinova	  een	  speler	  van	  
belang.	  Het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  Carinova	  een	  substantieel	  nieuwbouwproject	  met	  
succes	  afgerond.	  
In	  het	  meerjaren	  beleidsplan	  2016-‐2018	  heeft	  Carinova	  haar	  doelstellingen	  
geformuleerd	  waarin	  zij	  de	  kwaliteit	  van	  zorg	  en	  de	  cliënt	  centraal	  stelt	  en	  waarmee	  zij	  
maximaal	  wil	  aansluiten	  op	  de	  veranderingen	  die	  optreden	  in	  haar	  omgeving	  
(stelselwijziging,	  veranderende	  wet-‐	  en	  regelgeving,	  etc.).	  Dit	  alles	  onder	  het	  motto	  
“Carinova:vertrouwd	  dichtbij”.	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  Carinova	  verwijzen	  wij	  naar	  de	  website	  www.carinova.nl	  
	  
De	  Raad	  van	  Toezicht/het	  profiel	  
De	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  Carinova	  bestaat	  op	  dit	  moment	  uit	  6	  leden	  en	  is	  
samengesteld	  volgens	  een	  zogenaamde	  profielenmix.	  	  
Dit	  is	  een	  samenstel	  van	  profielen	  waarmee	  de	  Raad	  zijn	  verantwoordelijkheden,	  
bevoegdheden,	  functies	  en	  taken	  vertaalt	  in	  hiervoor	  noodzakelijke	  dan	  wel	  wenselijke	  
kennis	  en	  kunde,	  ervaring	  en	  vaardigheden.	  Naast	  deze	  functionele	  aspecten	  kent	  de	  
profielenmix	  ook	  nog	  persoonsgebonden	  en	  teamgebonden	  aspecten.	  
	  
De	  algemene	  –functionele-‐	  aspecten	  voor	  elk	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  Carinova	  
hebben	  grofweg	  betrekking	  op:	  

-‐ ervaring:	  relevante	  (bestuurlijke)	  ervaring	  en	  inzicht	  in	  en	  visie	  op	  de	  positie	  en	  
verantwoordelijkheid	  van	  de	  toezichthouder;	  

-‐ kennis:	  in	  staat	  om	  op	  strategisch	  niveau	  inbreng	  te	  leveren;	  
-‐ vaardigheden:	  in	  de	  rol	  van	  toezichthouder	  de	  balans	  weten	  te	  vinden	  tussen	  

afstand	  (toezicht)	  en	  betrokkenheid	  (sparringpartner	  en	  adviseur);	  
-‐ houding	  en	  gedrag:	  in	  algemene	  zin	  maatschappelijk	  betrokken	  en	  meer	  specifiek	  

betrokken	  bij/	  affiniteit	  met	  de	  zorg	  zoals	  door	  Carinova	  wordt	  geleverd.	  Ook	  een	  
teamplayer;	  

-‐ praktisch:	  voldoende	  tijd	  beschikbaar	  (kunnen)	  stellen.	  
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Wegens	  het	  aflopen	  van	  de	  termijn	  vertrekt	  een	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht.	  Daarmee	  
ontstaat	  er	  op	  korte	  termijn	  een	  vacature	  in	  de	  Raad,	  meer	  specifiek	  met	  het	  profiel	  
Financiën	  en	  bedrijfsvoering.	  	  
Met	  betrekking	  tot	  deze	  vacature	  komen,	  naast	  de	  hiervoor	  genoemde	  algemene	  
aspecten,	  specifieke	  aspecten	  naar	  voren.	  Dit	  betreft:	  

-‐ bedrijfs-‐	  en/of	  financieel	  economische	  achtergrond	  (opleiding	  en	  werkervaring)	  
en	  bij	  voorkeur	  kennis	  en	  ervaring	  binnen	  de	  context	  van	  de	  zorg;	  

-‐ financiële	  kennis	  en	  bestuurlijke	  ervaring,	  primair	  op	  het	  gebied	  van	  
administratie/accounting/controlling,	  rapportage	  en	  analyse,	  planning	  en	  
budgettering,	  risicomanagement	  en	  secundair	  op	  financiering,	  funding	  en	  
treasury;	  

-‐ kennis	  van	  ICT	  is	  een	  sterke	  pre.	  
Verbinding	  met	  de	  regio,	  en	  dat	  kan	  op	  vele	  manieren,	  wordt	  als	  wenselijk	  gezien	  maar	  
is	  niet	  noodzakelijk.	  
Gelet	  op	  de	  vele	  uitdagingen	  die	  organisaties	  als	  Carinova	  blijven	  tegenkomen	  treedt	  de	  
Raad	  van	  Toezicht,	  naast	  een	  rol	  als	  toezichthouder	  en	  werkgever,	  ook	  nadrukkelijk	  op	  
als	  sparringpartner	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur.	  De	  Raad	  kent	  de	  volgende	  commissies	  die	  
het	  bestuur	  adviseren	  en	  ondersteunen	  voor	  een	  specifiek	  deelterrein:	  

-‐ auditcommissie	  
-‐ commissie	  kwaliteit	  en	  veiligheid	  
-‐ remuneratie	  en	  governance	  commissie	  

Het	  te	  benoemen	  lid	  van	  de	  Raad	  zal	  deel	  uit	  gaan	  maken	  van	  de	  auditcommissie.	  
	  
De	  Raad	  van	  Toezicht	  van	  Carinova	  onderschrijft	  de	  uitgangspunten	  en	  inhoud	  van	  de	  
Zorgbrede	  Governancecode	  2017	  en	  verwacht	  dan	  ook	  van	  haar	  eigen	  leden	  het	  
vermogen	  dit	  te	  vertalen	  naar	  hun	  eigen	  handelen.	  
Bij	  de	  bezoldiging	  van	  zowel	  Raad	  van	  Bestuur	  als	  Raad	  van	  Toezicht	  wordt	  de	  Wet	  
Normering	  Topinkomens	  (WNT)	  en	  de	  aanbeveling	  hieromtrent	  van	  de	  NVTZ	  als	  
grondslag	  gebruikt.	  
	  
De	  procedure	  
Een	  selectiecommissie	  uit	  de	  Raad	  van	  Toezicht,	  aangevuld	  met	  een	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  
Bestuur	  als	  adviseur,	  is	  belast	  met	  de	  werving	  en	  selectie	  van	  kandidaten.	  Ook	  de	  COR	  
heeft	  het	  recht	  advies	  uit	  te	  brengen	  ten	  aanzien	  van	  de	  eindkandidaten.	  
Bij	  dit	  proces	  wordt	  de	  commissie	  ondersteund	  door	  Dick	  Webbink,	  partner	  van	  het	  
bureau	  MaakRuimte!	  
Uw	  sollicitatie	  naar	  deze	  vacature	  (CV	  en	  motivatie)	  kunt	  u	  per	  mail	  sturen	  naar	  
dick.webbink@maakruimte.nl	  ,	  onder	  vermelding	  van	  ‘vacature	  Carinova’.	  Ook	  voor	  
nadere	  informatie	  kunt	  u	  bij	  hem	  terecht.	  Hij	  is	  bereikbaar	  op	  zijn	  mobiele	  nummer	  06-‐
52312622.	  
Voor	  uw	  eigen	  planning	  geven	  wij	  alvast	  aan	  dat	  de	  uiteindelijke	  selectiegesprekken	  
staan	  gepland	  op	  woensdag	  22	  november	  2017,	  vanaf	  9.00	  uur	  ’s	  ochtends	  in	  Deventer.	  
In	  de	  weken	  daaraan	  voorafgaand	  zal	  Dick	  Webbink	  oriënterende	  gesprekken	  voeren	  
met	  mogelijk	  geschikte	  kandidaten.	  
Formele	  benoeming	  vindt	  plaats	  in	  de	  vergadering	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht	  op	  11	  
december	  2017.	  


