
 

dethuisbasis.nl  1 

Profielbeschrijving Raad van Toezicht stichting De Thuisbasis Sociaal Werk 

i.o. / stichting Stadsteam Oudewater1 

 

 

Algemeen 

De Raad van Toezicht onderschrijft en bewaakt de missie, visie en uitgangspunten van de stichting 

en heeft daarbij specifieke aandacht voor de maatschappelijke opdracht, de kwaliteit van de lokale 

hulp- en dienstverlening van de Jeugdwet en de WMO in opdracht en binnen het beschikbare 

budget van de gemeentelijke opdrachtgever alsmede de continuïteit van en professionele cultuur 

binnen de organisatie. De Raad is onafhankelijk én betrokken, is positief kritisch en kijkt vanuit een 

breed perspectief naar de organisatie in haar omgeving. De Raad van Toezicht van de stichting 

bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden en vergadert tenminste 6 maal per jaar met de 

bestuurder. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om 

deze termijn één keer te verlengen. 

 

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de bestuurder en functioneert daarnaast als 

adviseur en klankbord voor de bestuurder. Het bepalen van het strategisch beleid en de daarvan 

afgeleide beleidscyclus is de verantwoordelijkheid van de bestuurder. De Raad van Toezicht houdt 

toezicht op dit proces, toetst het beleid van de bestuurder aan de opdracht en de doelstellingen 

van de stichting en heeft daarbij specifieke aandacht voor de risico’s die verbonden zijn aan de 

activiteiten van de organisatie. De Raad houdt voldoende afstand tot de dagelijkse besturing en 

gaat niet op de stoel van de bestuurder zitten.  

 

De Raad van Toezicht is kritisch op het eigen functioneren, individueel en als raad. De leden van 

de raad zijn integer en betrouwbaar, geven en ontvangen feedback en zijn teamspelers. 

Toezichthouders zijn bereid en in staat om voldoende tijd en energie te investeren in het 

toezichthouderschap en zich hierbij te blijven ontwikkelen. De Raad van Toezicht werkt als een 

collegiaal opererend orgaan, waarbinnen vervolgens afspraken worden gemaakt over 

aandachtsvelden. Dat betekent dat ieder lid de benodigde kennis/ervaring heeft om meerdere 

aandachtsvelden – gericht op het belang van de stichting als geheel – integraal af te kunnen 

wegen. Wat betreft kennis en ervaring dienen de volgende aandachtsvelden bestreken te zijn in de 

raad: jeugdhulp en WMO, strategie en organisatie, juridische zaken, HR, financiën en politiek-

bestuurlijke zaken. Leden van de Raad hebben voldoende binding met de regio(’s) waarin de 

stichting werkt. 

 

Algemeen competentieprofiel leden Raad van Toezicht 

De volgende aspecten zijn van belang: 

- een academisch werk- en denkniveau; 

- bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke 

organisaties; 

- affiniteit met de doelstelling van de stichting;  

- voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en bekend zijn 

met de thematiek van good governance; 
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- de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder positief kritisch met raad en als klankbord 

terzijde te staan; 

- in staat om de bestuurder te inspireren en uit te dagen tot het leveren van optimale 

prestaties; 

- in het bezit van bindingskracht, constructief vermogen; 

- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te 

beoordelen; 

- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling, hanteert een open 

stijl van communiceren; 

- het vermogen in teamverband te functioneren; 

- voldoende toewijding, beschikbaarheid en flexibiliteit. 

 

Profiel individuele leden Raad van Toezicht 

Gezien de omvang van de stichting wordt gestart met een Raad van Toezicht van 3 leden. 

Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende jaren kan besloten worden de Raad uit te breiden 

tot het maximum aantal van 5 leden. Bij de samenstelling van de Raad met 3 leden worden de 

volgende profielen gehanteerd: 

 

Voorzitter 

In het optimaal laten functioneren van de Raad van Toezicht als geheel heeft de voorzitter een 

specifieke rol. De voorzitter draagt er zorg voor dat de leden een goede bijdrage kunnen leveren 

aan de kwaliteit van het toezicht. Ook is de voorzitter het eerste aanspreekpunt voor de bestuurder, 

hetgeen extra eisen stelt aan beschikbaarheid en aan het vermogen om als klankbord te fungeren. 

Het met overzicht en inzicht bewaken van de principes van de governance code, evenals het 

bewaken van goede rolopvattingen door toezichthouders en bestuur behoort ook tot de 

verantwoordelijkheden van de voorzitter. De voorzitter bewaakt verder de consistentie en de 

integriteit van de procesgang binnen de RvT, inclusief het streven naar consensus vanuit de 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

Voor de voorzittersrol gelden de volgende eigenschappen, achtergrond en kennis: 

- bestuurlijke resp. eindverantwoordelijke ervaring, naast toezichthoudende ervaring, bij 

voorkeur ook als voorzitter; 

- bindend, en met een consensusgerichte instelling; brengt daarin het debat een stap verder; 

- vaardig in het bouwen aan een team, geeft anderen de kans om te excelleren; 

- verbindend en schakelend in de brugfunctie naar de bestuurder en via de bestuurder met de 

overige gremia en stakeholders; 

- natuurlijk gezag. 

 

Lid met aandachtsgebied jeugdhulp en WMO 

Voor dit lid gelden de volgende specifieke kennis en achtergrond: 

- actuele visie op hulp- en dienstverlening in het sociaal domein; 

- kennis van wet- en regelgeving jeugdzorg; 

- werkervaring in het sociaal domein;  

- kennis van kwaliteitsprocessen in het sociaal domein; 

- een breed en relevant netwerk in de jeugdzorg en WMO; 
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Lid met aandachtgebied financiën en bedrijfsvoering 

Voor dit lid gelden de volgende specifieke kennis en achtergrond: 

- deskundigheid op het gebied van financiën en bekostiging, risicomanagement en control, 

(bijvoorbeeld opgedaan als financieel directeur of accountant in het sociaal domein);  

- inschatten van de financiële positie en risico's van organisaties in het licht van 

ontwikkelingen in het sociaal domein; 

- ervaring met het afwegen van financieel en maatschappelijk rendement; 

- kennis met betrekking tot de inrichting van bedrijfsprocessen. 

 

 


