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Vacature 2 leden Raad van Toezicht Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk 

i.o./Stichting Stadsteam Oudewater1 

 

 

Stichting De Thuisbasis Sociaal Werk wordt per 1 januari 2020 verantwoordelijk voor het 

Stadsteam Oudewater en het Jeugdteam in de gemeente Montfoort. De Stichting heeft de ambitie 

om voor nog enkele gemeenten lokale functies in het sociaal domein, met name van de Jeugdwet 

en de WMO, te gaan uitvoeren. Het uitgangspunt van de Stichting is goede kwaliteit 

dienstverlening in het sociaal domein binnen het beschikbare budget. Dit wordt nagestreefd door te 

beginnen bij de vraag van de inwoners en door goed toegeruste professionals in de 1e lijn te 

ondersteunen. De visie van waaruit de Stichting werkt is in de gemeente Montfoort sinds 2015 met 

goede resultaten toegepast door het Jeugdteam. De Stichting werkt samen met de 

kennisorganisatie VanMontfoort (www.vanmontfoort.nl).  

Er wordt een nieuwe Raad van Toezicht gevormd die zal bestaan uit 3 personen en die afhankelijk 

van de ontwikkelingen kan worden uitgebreid tot 5 personen. Op dit moment is er een voorzitter 

benoemd. De Stichting is op zoek naar 2 nieuwe leden die als toezichthouder gaan bijdragen aan 

de ontwikkeling van deze nieuwe organisatie. 

 

De RvT houdt toezicht op  de bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies waarbij de 

balans tussen nabijheid en distantie altijd gevonden moet worden. Zij keurt besluiten goed zoals 

weergegeven in de statuten en houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie 

als maatschappelijke onderneming. De RvT vervult de werkgeversrol voor de bestuurder. 

 

Profielkenmerken lid RvT 

De volgende aspecten zijn van belang voor alle leden RvT: 

- 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; 

- 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. 

 

                                                           
1 Versie 1 september Niko Persoon en Adri van Montfoort 
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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. 

 

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; 

 

Aanstelling, bezoldiging en overige informatie 

Aanstelling vindt plaats voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming voor 

één periode van maximaal 4 jaar. De Raad handelt conform de governancecodes van de NVTZ en 

Sociaal Werk Nederland. de leden krijgen een vacatievergoeding. De RvT wil bij de samenstelling 

van de Raad recht doen aan de diversiteit in de samenleving en een evenwichtige verdeling van 

mannen en vrouwen realiseren. 

 

De RvT vergadert minimaal 6 keer per jaar en komt eventueel aanvullend een aantal keer bij elkaar 

vanwege bedrijfsbezoeken. Leden dienen aan deze beschikbaarheid te kunnen voldoen. De 

kandidaat die benoemd gaat worden zal een bewijs van goed gedrag over moeten leggen. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niko Persoon (T. 06 - 53879578), voorzitter RvT 

of met Adri van Montfoort, bestuurder (T. 06 - 150414880). 

 

Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 30 september 2019.  

U kunt uw sollicitatie richten aan de ”De Raad van Toezicht” en zenden per mail naar 

avm@dethuisbasis.nl of per post naar De Thuisbasis Sociaal Werk, Polanerbaan 11, 3447GN 

Woerden. 
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