Staat continue verbeteren van zorg bij u voorop? Bent u als lid van
de raad van toezicht bereid uw uitgebreide kennis over zorg en het
sociale domein te delen? Dan is het Lichtpunt op zoek naar u.

Vacature Raad van Toezicht, Het Lichtpunt te Katwijk
Het Lichtpunt is een compacte organisatie in de gehandicaptenzorg
(VG), die volop in ontwikkeling is. We ondersteunen en begeleiden
mensen met een verstandelijke beperking. We doen dit vanuit hun
individuele vragen en behoeften en we zetten ons in om hun leven
zinvol te laten zijn. Binnen onze organisatie zijn 23 plaatsen voor
wonen met verblijf. Wij vinden het belangrijk dat mensen met een handicap een eigen plek hebben
in de samenleving en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. We ondersteunen de cliënten om naar
vermogen eigen keuzes kunnen maken en we behandelen iedereen met respect.
Het Lichtpunt is in het laatste kwartaal 2018 gestart met het Raad van Toezicht model. Daarvoor zijn
we op zoek naar een nieuw lid om de raad te completeren. Bent u die enthousiaste, betrokken
toezichthouder (in spe) die het een uitdaging vindt om een nieuwe Raad van Toezicht te vormen voor
een kleine eigenwijze zorgorganisatie die graag de beste zorg levert?
Voor de specifieke rol die beschikbaar is in de RvT zoeken we iemand die ervaring in de
gehandicaptenzorg of psychiatrie heeft en bij voorkeur een afgeronde WO opleiding in mens- of
gezondheidswetenschappen.
De RvT leden ontmoeten elkaar en de organisatie gemiddeld tien keer per jaar, waarvan zes keer per
jaar in een formele RvT-vergadering. De overige bijeenkomsten zijn commissievergaderingen of
bijeenkomsten met cliënten of medewerkers. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met maximaal
eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.
Geschikte kandidaten beschikken over het volgende profiel:
• Visie op het vak van toezichthouder in een kleinschalige organisatie;
• Vermogen om zich onafhankelijk, onpartijdig en loyaal op te stellen;
• Goed gevoel voor evenwicht tussen governance en guidance, tussen distantie en betrokkenheid;
• Het vermogen een kritisch, onafhankelijk oordeel te vormen, daadwerkelijk toegevoegde waarde
te leveren;
• Inzicht in, kennis van en affiniteit met ontwikkelingen binnen de zorg in het algemeen en de zorg
voor mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek in het bijzonder;
• Proactief en innovatief;
• Een flexibele agenda met voldoende beschikbare tijd voor inzet en commitment;
• Voldoet aan de eisen die aan een goed toezichthouder gesteld worden op basis van de
Governancecode Zorg.
Gezien de ontwikkelingen is het daarnaast van groot belang dat u zich herkent in de volgende
punten;
• In staat en bereid de onafhankelijkheid van Het lichtpunt als kleine organisatie te
ondersteunen en uit te dragen
• Ervaring met /in het werken met / in kleinschalige organisaties
• Bereid en in staat om de omvorming van pioniersorganisatie naar professionele organisatie
voor gezondheidszorg als Toezichthoudend lid mede vorm te geven
• Bereid en in staat als klankbord te functioneren voor de bestuurder in een periode van grote
verandering

Informatie en sollicitatie(procedure):
U kunt uw motivatiebrief en CV sturen naar personeel@stichtinghetlichtpunt.nl
De sluitingsdatum voor de vacature is 1 februari 2019.
De selectiecommissie bestaat uit de zittende Raad van Toezicht en de bestuurder. Zij laten zich
tijdens dit proces bijstaan door een adviseur. In de tweede ronde vinden gesprekken plaats met een
afvaardiging van de cliënten en van de medewerkers.
Leden van de RvT ontvangen een passende vergoeding.

