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Profielschets Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. In de 
praktijk kan het voorkomen dat niet alle profielkenmerken 100% worden gedekt en dat er 
kandidaten zijn die (ook) een andere voor de Zorggroep Tangenborgh waardevolle inbreng leveren. 
De profielschets is vooral richtinggevend. 
 
Leden van de Raad van Toezicht worden breed gezocht: 
– Niet alleen binnen het regionale netwerk. 
– Niet alleen binnen het netwerk van zittende leden. 
 
Basiskwaliteiten van de Raad van Toezicht en zijn leden zijn: 

– De nodige kennis van zaken om kritisch te kunnen doorvragen en beoordelen en om 
klankbord voor de Raad van Bestuur te kunnen zijn. 

– De persoonlijkheid om dat ook te doen: initiërend en proactief. 
– Ondersteunend aan een cultuur van openheid en constructieve scherpte. 

 
 
1 De profielschets voor de Raad van Toezicht 
 

– Bestuurlijke ervaring, dan wel inzichten 

• Een aanzienlijk deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke ervaring in grote 
complexe organisaties. 

• De overige leden hebben die ervaring (nog niet), maar kunnen op bestuurlijk en 
strategisch niveau denken. 

– Branchekennis 

• Minstens één lid heeft inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg. Dat wil 
zeggen kennis van strategische vraagstukken die in de zorg in het algemeen en ouderzorg 
in het bijzonder spelen en gevoel voor dat soort organisaties (met professionals) en hun 
politieke en maatschappelijke context. Dat lid dient in staat te zijn om ondanks de eigen 
specialisaties een onafhankelijke visie te hebben, om zo zijn/haar brede kennis en 
inzichten optimaal ten dienste te kunnen stellen aan de Raad van Toezicht en Raad van 
Bestuur.  

• De overige leden houden zich gedurende de functie als toezichthouder op de hoogte van 
ontwikkelingen in de branche van ouderzorg. 

– Governance 

• De leden van de raad kennen de ontwikkelingen ten aanzien van Governance en daarbij 
in het bijzonder de Governancecode Zorg.  

– Nieuwe ontwikkelingen 

• Alle leden hebben aansluiting bij nieuwe ontwikkelingen, zoals Tangenborgh-2025 en 
‘’Gelukkige leef-tijd’’.  

• Enkele leden hebben van en/of ervaring met digitalisering en technologische 
ontwikkelingen (o.a. domotica).  
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– Kennis en ervaring Bedrijfsleven en (semi-)publieke organisaties 

• Enkele leden hebben ervaring in het bedrijfsleven. Zij weten wat het is om in een 
marktomgeving te functioneren en te ondernemen. 

• Enkele leden hebben ervaring bij (semi-)publieke organisaties. Zij kennen en hebben 
gevoel voor de bijzondere context van de organisatie die functioneert in een publiek 
domein, met een maatschappelijke taak en gebonden aan tal van overheidsbepalingen. 

– Financiële deskundigheid 

• Minstens twee leden hebben dusdanige financiële deskundigheid en ervaring dat zij op 
dat gebied kritisch toezicht kunnen houden op de financiën en een hoogwaardig 
klankbord voor de directie kunnen zijn. Dat betekent dat zij financiële cijfers kunnen 
interpreteren, ‘erachter’ kunnen kijken en inzicht hebben in de strategische implicaties 
voor de langere termijn. 

– Verandermanagement 

• Minstens twee leden hebben ervaring met grote veranderingstrajecten. 
– Verankering in de regio en inbreng van ‘buiten’ 

• Een deel van de Raad van de Toezicht heeft een zekere verankering in de regio. Zij maken 
deel uit van regionale netwerken waardoor zij voeling houden met wat er in de regio 
leeft (onder meer bij potentiële patiënten en medewerkers), waardoor zij zicht hebben 
op de (zorg)infrastructuur en andere voor de ouderzorg relevante terreinen en relevante 
contacten hebben. Echter, zonder aan onafhankelijkheid in te boeten. 

– Visie op zorg 

• Enkele leden hebben kennis en/of ervaring ten aanzien van ethische aspecten in relatie 
tot de (visie op) zorg. 

• Waarde gedreven kwalificaties als vertrouwen/empathie, kwaliteit van leven zijn bij een 
groot deel van de leden van de raad aanwezig. 

– Wonen en welzijn 

• Enkele leden hebben affiniteit met de thema’s wonen en welzijn in brede zin en specifiek 
ten aanzien van ouderen. 

– Wonen en duurzaamheid 

• Enkele leden hebben affiniteit met het thema duurzaamheid, zowel in brede zin, als ook 
ten aanzien van wonen.  

– Betrokkenheid en tegelijk met handen op de rug opereren 

• Alle leden hebben affiniteit met ouderenzorg en voelen zich betrokken bij wat er speelt. 

• Zij weten tegelijk de afstand te houden die past bij de toezichtfunctie. 

• Zij weten ook wanneer het nodig is om dichter bij te komen en eventueel zelfs te 
interveniëren. 

– Snel overzicht en inzicht verwerven 

• De leden weten met informatie op afstand snel overzicht en inzicht te krijgen in wat er 
speelt in en rondom de organisatie en in complexe strategische vragen. Dat betekent dat 
zij over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met dergelijke 
vraagstukken om te gaan. 

– Doortastend besluiten 

• De leden zijn besluitvaardig. Zij kunnen en willen de verantwoordelijkheid nemen voor 
besluiten en durven waar nodig te handelen. 

– Proactieve houding en gedrag 

• De leden wachten niet alleen af en reageren op de inbreng van bestuur en collega-
toezichthouders, maar nemen ook zelf initiatief en entameren onderwerpen en 
invalshoeken. 

• Zij zijn een kritische en alerte sparringpartner. 
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– Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten 

• Als maatschappelijke onderneming heeft de organisatie te maken met vele, soms 
tegenstrijdige belangen binnen en buiten de organisatie. Daarvoor hebben de leden van 
de Raad van Toezicht oog en dit weegt mee in hun oordeels- en besluitvorming. 

• De Raad van Toezicht ziet verder toe op de ‘deugdelijkheid’ van het bestuur en de 
 aansluiting bij algemeen geldende maatschappelijke waarden en normen 
(gewetensfunctie). 

– Samenwerken in teamverband 

• De leden zijn gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken 
van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen  
meenemen in de oordeels- en besluitvorming), en door bij te dragen aan een open 
kritisch klimaat. 

– In staat tot kritische zelfreflectie 

• De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en 
op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen of te beslissen over voortzetting van het 
lidmaatschap. 

– Onafhankelijkheid 

• Er zijn geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, 
bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden,  
waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of tenminste de 
verdenking daarvan kan ontstaan. 

• De leden kunnen onbevangen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders 
en ten opzichte van issues die spelen in de organisatie. 

– Leeftijd 

• Een zekere leeftijdsspreiding is gewenst. Het accent ligt bij 45 tot 65 jaar, met 
uitschieters naar boven en beneden. 

– Tijd 

• Leden van de Raad van Toezicht kunnen voldoende tijd beschikbaar stellen. 
– Werkgeverschap 

• De Raad van Toezicht oefent namens de rechtspersoon de werkgeversrol voor de Raad 
van Bestuur uit. 
 

 
2 De omvang van de Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht is zo klein als mogelijk en zo groot als nodig. 
Groot genoeg om 

– De profielschets te dekken. 
– Bij afwezigheid van een lid nog het nodige volume te hebben. 

Klein genoeg om 
– Een sterk team te vormen. 
– Appèl op de aanwezigheid en inzet van iedereen te doen. 

 
De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 6 leden.  
 
 
3 Honorering 
 
Uitgangspunten 

– Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij een wezenlijke bijdrage levert 
aan de Raad van Toezicht, in aansluiting op hiervoor genoemde profielschets. Van elk lid 
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wordt verwacht dat hij/zij de taken en verantwoordelijkheden als toezichthouder energiek 
en zorgvuldig oppakt. 

– Daar staat een honorering tegenover die gerelateerd is aan de zwaarte van de taken en 
verantwoordelijkheden en aan het werken voor een maatschappelijke onderneming. 
Honorering vindt plaats binnen de geldende richtlijnen van de WNT.  

– Er wordt betaald op basis van de geschatte omvang van de werkzaamheden en niet op basis 
van de werkelijke tijd die men aan deze functie besteedt. 

– De honorering is niet gekoppeld aan resultaten. 
– De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor reiskosten en kosten 

voor (tele)communicatie. 
– De organisatie voorziet in de kosten voor eventuele maaltijden bij vergaderingen, een 

jaarlijks diner, het op excursie gaan et cetera. 
 
 
4 Procedure voor (her)benoeming 
 
Profielschets 

– De bestaande profielschets voor de Raad van Toezicht als collectief is herijkt. 
– Dat is gebeurd in overleg met de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht blijft 

verantwoordelijk voor de profielschets. 
 
Zittingsperiode 
In de Governancecode is een maximale zittingsperiode vastgelegd. De leden Raad van Toezicht 
worden voor een periode van vier jaar benoemd en mogen één maal worden herbenoemd. De 
maximale zittingsperiode is dus acht jaar. 
 
Werving, selectie en benoeming 

– Bij benoeming van een ‘nieuw’ lid bepaalt de Raad van Toezicht de wervingskanalen en stelt 
hij uit zijn eigen gelederen een werving- en selectiecommissie in. 

– Die commissie spreekt de kandidaten en maakt een selectie die wordt voorgelegd aan de 
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beslist over de definitieve kandidaat. De Raad van 
Bestuur wordt vooraf hierover gehoord.  

– Bij herbenoeming van een lid bespreekt de voorzitter van de Raad van Toezicht met de 
overige leden en de Raad van Bestuur hoe het betreffende lid aansluit bij de profielschets en 
de verwachtingen in het algemeen. Op basis daarvan doet hij een voorstel aan de Raad van 
Toezicht, die vervolgens hierover beslist. Zo nodig heeft hij vooraf overleg met de kandidaat 
voor herbenoeming. 
(Eventueel worden het beleidsteam, de ondernemingsraad en de Cliëntenraad over de 
herbenoeming geïnformeerd voordat de formele herbenoeming plaatsvindt.) 

– Bij de vacature voor het lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad, heeft 
(hebben) de Cliëntenraad(raden) conform de statuten het recht om (gezamenlijk) een 
bindende voordracht te doen voor de benoeming. 

– Als het de benoeming betreft van een lid van de Raad van Toezicht waarvoor de Cliëntenraad 
het recht van bindende voordracht heeft, wordt dezelfde procedure gevolgd met de 
volgende toevoeging. De Cliëntenraad heeft in dat geval instemmingsrecht betreffende de 
keuze voor de persoon. Dat betekent dat de Raad van Toezicht zich goed op de hoogte stelt 
over de wensen en eisen van de Cliëntenraad betreffende de invulling van de vacature. 


