Voorzitter en 3 leden Raad van Toezicht (commissie ‘Zorg,
Kwaliteit en Veiligheid’ + juridisch en vastgoed)
Landelijke Stichting Vredenoord te Huis ter Heide
De organisatie
Landelijke Stichting Vredenoord (‘Vredenoord’) biedt verpleeghuiszorg, verzorging,
thuiszorg, palliatieve zorg en dagactiviteiten. Vredenoord verzorgt arrangementen op
maat, waarbij ook combinatiearrangementen van overheids-gefinancierde zorg met
particuliere zorg tot de mogelijkheden behoren. De stichting bestaat uit een
woonzorgcentrum. De naastgelegen aanleunwoningen maken geen onderdeel uit van
de stichting maar zijn wel met een gang aan het woonzorgcentrum verbonden.
Ouderen beleven bij Vredenoord het warme, persoonlijke gevoel van ‘thuis’.
Vredenoord is een Christelijke organisatie waar cliënten zich thuis voelen, waar
ruimte is voor ontmoeting, zingeving en aandacht voor elkaar, en waar de vraag van
de cliënt uitgangspunt is. Niet iedereen kan zelfstandig thuis blijven wonen, dus biedt
men ouderen zorg en ondersteuning tijdens het ouder worden. Dat is de kern van
waaruit gewerkt wordt. “Niet alleen op de momenten dat het nodig is, maar ook om
het ouder worden zo aangenaam mogelijk te maken”.
Vredenoord heeft drie afdelingen somatiek en één afdeling psychogeriatrie (PG). De
vier zorgteams worden aangestuurd door twee teamleiders ‘wonen en zorg’ en
krijgen zorginhoudelijke ondersteuning van een kwaliteitsverpleegkundige.
Vredenoord heeft ca. 110 cliënten, met en zonder de functie behandeling. Een
externe zorgaanbieder levert behandelaren voor de medische zorg aan cliënten met
een behandelfunctie, en de huisarts is verantwoordelijk voor de medische zorg aan
de cliënten zonder behandelfunctie. Vredenoord had een BOPZ-aanmerking die tot 1
januari 2020 van toepassing was. Vredenoord is sindsdien in het openbaar
locatieregister van de Wzd ingeschreven als accommodatie en locatie. Vredenoord
werkt samen met een zorgaanbieder om een Wzd-beleid op te stellen en de Wzdrollen in te vullen.
Vredenoord heeft sinds 1 juli 2021 weer een vast aangestelde bestuurder. Samen
met de bestuurssecretaris/kwaliteitsfunctionaris, de HR-medewerker, de teamleiders
‘wonen en zorg’ en de teamleider ‘welzijn en facilitair’ wordt het MT vormgegeven.
Het belang van bewoners en medewerkers alsmede het bewaken van de identiteit is
zeer belangrijk. Daarom is er veel interactie met de cliëntenraad (CR), de
ondernemingsraad (OR) en de identiteitsraad van de gemeenschap van de Zevende-

dags Adventisten. De afgelopen jaren zijn er binnen Vredenoord veel bestuurlijke en
managementwisselingen geweest. Met de aangestelde directeur-bestuurder is de rust
en het vertrouwen in de organisatie wedergekeerd en werkt men gezamenlijk aan
een toekomstbestendige, zowel inhoudelijk als financieel gezonde basis voor
Vredenoord.
Informatie
Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website: www.vredenoord.nl.
De Raad van Toezicht
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit 3 leden en 2 vacante plekken voor de
commissie ‘Zorg, Kwaliteit en Veiligheid’. Met het beëindigen van de zittingstermijn
van de voorzitter per 1 januari 2023 en de wens om kennis en ervaring op het
aandachtsgebied juridische zaken en vastgoed toe te voegen, zullen de komende tijd
4 nieuwe toezichthouders worden benoemd. In de nieuwe samenstelling van de
Raad van Toezicht wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en afspiegeling van de
maatschappij. Vrouwen worden daarom ook uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren. De
leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de Stichting te
onderschrijven en tenminste de meerderheid moet lid zijn van het Kerkgenootschap
der Zevende-dags Adventisten. Werving en selectie vindt daarom in eerste instantie
binnen het Kerkgenootschap plaats.

Algemeen profiel
o U beschikt over voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen
en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
o U heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.
o U bent een ervaren toezichthouder, wijs en constructief in de verhouding
Bestuurder - Toezichthouder alsook in de Raad.
o U heeft een gewaardeerde balans in de mix van betrokkenheid,
rolverantwoordelijkheid en distantie.
o U kent het werkveld, weet de uitdagingen in het werkveld te benoemen en de
ontwikkelingen waar de sector voor staat te duiden.
o U heeft een academisch werk- en denkniveau en achtergronden van allerlei
aard, zoals financieel, economisch, juridisch, bedrijfskundig, medisch, zorg,
kwaliteit etc.
o U bent positief kritisch ingesteld en kan de Raad in haar overwegingen
uitdagen.
o U bent analytisch sterk en hanteert een open stijl van communiceren.
o U bent voldoende beschikbaar en heeft voldoende energie om zich in te zetten
voor een adequate invulling van de functie inclusief kennisvergaring door
middel van scholing.
o U onderschrijft expliciet de Governancecode Zorg 2022; bent reflectief op
eigen rol, invloed en gedrag en toont bereidheid tot evaluatie en transparantie
met betrekking tot governance.

o U heeft oprechte interesse in en betrokkenheid bij de cliënten van
Vredenoord.
De hierna volgende specifieke profielen zijn indicatief. Andere combinaties
van bekwaamheden zijn uiteraard ook mogelijk.

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied Zorg, kwaliteit en veiligheid
o Beschikt over een brede visie op zorg, in het bijzonder in relatie tot het
verlenen van kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg binnen de context van
beperkte financiële middelen.
o Heeft ervaring binnen de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het
bijzonder.
o Is deskundig op het gebied van zorgverlening, bijvoorbeeld ten aanzien van
zorgprocessen, kwaliteit en veiligheid van zorg of klantgerichte ouderenzorg.
o Heeft ervaring met toezicht op kwaliteit en veiligheid.
o Kennis van of ervaring met juridische zaken op zorgterrein of het toepassen
van (informatie)technologie in de zorg is een pré.

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht aandachtsgebied juridische zaken en vastgoed
o Heeft het vermogen en de juridische expertise om op basis van
vakinhoudelijke kennis de rol van juridische deskundige in de Raad van
Toezicht te vervullen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking
tot onderwerpen zoals cliëntenrecht, gezondheidsrecht, arbeidsrecht,
contractvorming.
o Heeft bij voorkeur kennis van vastgoed.
o Heeft de persoonlijkheid en de achtergrond om bij besluitvorming van
juridische kwesties een adviserende rol naar de overige leden van de Raad
van Toezicht te kunnen vervullen.
o Heeft ervaring met politieke en bestuurlijke besluitvorming en
onderhandelingen en gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
o Beschikt over bestuurlijk inzicht en adequaat zicht op de (juridische)
doorwerking van strategisch beleid, de gevolgen van externe ontwikkelingen
en daarbij behorende verantwoording en (financiële) verslaglegging.

Specifiek profiel voorzitter Raad van Toezicht
o Heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de
voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
o Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te
vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
o Kan besluitvaardig optreden met een goed oog en gevoel voor de input en
standpunten van anderen.
o Beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en de functie van
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

o Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij of zij zo nodig
extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
o Beschikt over ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring.
o Heeft gevoel voor innovatie.
o Kan het functioneren van de Raad van Toezicht toetsen en beoordelen.
De organisatie biedt
Een boeiende, uitdagende positie in een zich ontwikkelende organisatie. De
honorering is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en binnen de
vigerende Wet Normering Topinkomens (WNT2), klasse 1.
Reageren
Geïnteresseerd, aantoonbaar gekwalificeerd én voldoende beschikbaar? Reageer
uiterlijk 15 februari 2022 door uw cv en korte motivatie te sturen aan de Raad van
Toezicht van de Landelijke Stichting Vredenoord ter attentie van de voorzitter Marius
Jellema, raadvantoezicht@vredenoord.nl
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Marius Jellema op 0628532340.

