Vanwege het aflopen van de termijn van een van de leden is de Raad van Toezicht van Stichting
Jonkerszorg is op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financieel en Juridische Zaken
De organisatie
Stichting JonkersZorg; vertrouwd en kleinschalig wonen in een West-Friese stolpboerderij. Voor
mensen met intensieve begeleidings- en zorgbehoeften (bij o.a. dementie).
Samen er (weer) iets moois van maken
Op het terrein van Stichting JonkersZorg aan de Herenweg te Hoogwoud (Gemeente Opmeer, NoordHolland) is zowel het ZorgThuis als het Paviljoen gesitueerd. Zowel het wonen als de dagbesteding
vinden plaats op 1 terrein.
In het ZorgThuis wonen 14 bewoners in twee woongroepen van respectievelijk 8 en 6 bewoners.
Het gaat hierbij om mensen welke, veelal vanwege dementie, behoefte hebben aan een beschermde
woonomgeving.
De primaire doelstelling van het zorg- en verblijfsaanbod is gericht op regiebevordering, zingeving en
comfort.
Binnen de woonomgeving bieden we 24 uur per dag niet-planbare zorg en begeleiding, wordt
continu toezicht gegarandeerd en wordt de volledige huishouding ondersteund.
In het Paviljoen ontvangt het team van JonkersZorg dagelijks groepen deelnemers voor
dagbesteding/dagbehandeling (financiering WLZ/WMO).
De primaire doelstelling van het dagbestedingsaanbod is regiebevordering, dag-structuur en
mantelzorgontlasting.
Onze deelnemers aan de dagbesteding wonen (al dan niet met een partner) zelfstandig in de ruime
omgeving van Hoogwoud en zijn bekend met een vorm van dementie of een andere vorm van niet
aangeboren hersenletsel.
JonkersZorg, is een financieel gezond bedrijf. De beste zorglevering is ons doel, met daarbij een
positief resultaat voor ontwikkelingen en het waarborgen van continuïteit.
Stichting JonkersZorg kent een raad van toezicht welke actief en kritisch toeziet op het functioneren
van de tweehoofdige collegiale raad van bestuur en daarmee de totale Stichting. De raad van bestuur
legt over haar handelen verantwoording af aan de raad van toezicht.
De organisatiestructuur kent in totaal 3 lagen: toezicht, bestuur en uitvoering (zorg, welzijn en
ondersteuning).

Stichting Jonkers Zorg heeft een platte organisatiestructuur, de lijnen zijn kort en het bestuur is
betrokken in de zorg van alledag. Er is een cliëntvertegenwoordiger die de inspraak van cliënten
waarborgt. Deze cliëntvertegenwoordiger vertegenwoordigt als één persoon de cliëntenraad.
Wij hanteren de Governance Code Zorg.
De rol van de Raad van Toezicht
1. De raad van toezicht oefent toezicht uit op het bestuur en staat het bestuur gevraagd en
ongevraagd met advies terzijde;
2. Binnen de raad van toezicht achten wij algemene kennis van de volgende aandachtsgebieden
noodzakelijk:
a. financiën
b. zorg en welzijn
c. HRM
d. juridische aangelegenheden
e. bestuurlijke kennis en vaardigheden
3. Van de leden wordt verwacht dat zij ontwikkelingen op genoemde terreinen signaleren en
kunnen vertalen naar het werkterrein van Stichting Jonkerszorg;
4. Van de leden wordt verwacht dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met de
doelstellingen van Stichting Jonkerszorg;
5. Leden dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich tussen de 4 en 6
maal per jaar vrij te maken voor de vergaderingen van of namens de raad van toezicht;
6. Leden van de raad van toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne en
externe belangen;
7. De leden van de raad ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.
Profiel
Zie de bijlage voor een profielschets van de functie.
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u uit
vóór 5 september 2022 uw belangstelling via info@jonkerszorg.nl bij ons kenbaar te maken.
U wordt vriendelijk verzocht uw CV te begeleiden met uw motivatie waarin u concreet toelicht op
welke aspecten uw loopbaan en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Joris Arts, voorzitter Raad van Toezicht via
info@jorisarts.com.

Bijlage: Profiel
Algemene eisen voor alle leden van de Raad van Toezicht:
-

affiniteit met de doelstelling van de Stichting;
het vermogen om zich te verplaatsen in het perspectief van de cliënt en van de zorgverleners;
minimaal HBO-denkniveau;
bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te
toetsen;
het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, onbesproken gedrag en een onafhankelijke opstelling;
inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting
stellen;
het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur
voorgelegde aangelegenheden;

Specifieke aanvullende eisen voor een lid met het profiel “Financiën en Juridische zaken”:
- bij voorkeur ervaring hebben als toezichthouder
- deskundigheid ligt op het gebied van de (financiële) bedrijfsvoering en een financiële/ juridische
achtergrond;
- het kunnen beoordelen van vermogensposities en op welke wijze die te beïnvloeden zijn;
- kandidaat is in staat om het financiële beleid te beoordelen;
- beschikt over inzicht in en ervaring met de financiële bedrijfsvoering en met de organisatie van en
procedures voor de interne beheersing en control.
- een regionale binding verdient de voorkeur.

