Nieuw Woelwijck is een dorp waar bijna 400 mensen met een verstandelijke handicap
wonen, gelegen aan de rand van Hoogezand-Sappemeer in de provincie Groningen.
De bewoners van Nieuw Woelwijck hebben intensieve 24-uurs begeleiding nodig. Ruim
600 medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de
organisatie waarbij de bewoner centraal staat en gewaardeerd wordt in zijn eigenheid.
Als gevolg van het vertrek van een van de leden Raad van Toezicht medio 2018 is Nieuw
Woelwijck op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met kennis van
zorginhoud en medische behandeling evenals affiniteit met kwaliteitsbeleid.
Stichting Nieuw Woelwijck heeft een meerhoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit drie
leden. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die qua kennis en achtergrond elkaar
aanvullen. De Raad vergadert gemiddeld drie keer per jaar. Van de leden wordt
verwacht dat zij incidenteel voor raadpleging en overleg beschikbaar zijn. Het volgen van
cursussen die betrekking hebben op de functie van lid van een Raad van Toezicht wordt
gestimuleerd. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats. Zo nodig wordt hierbij een externe
deskundige ingeschakeld.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen is het gewenst om binnen de Raad van
Toezicht een lid te hebben met kennis van zorginhoud en medische behandeling en die
de ontwikkelingen daarvan volgt.

Het lid van de Raad van Toezicht:









Onderschrijft de missie en visie van Stichting Nieuw Woelwijck;
Heeft affiniteit met de bewoners van Stichting Nieuw Woelwijck;
Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten;
Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde
te staan;
Heeft ervaring in het werken in zorgorganisaties;
Heeft gevoel voor maatschappelijke en politieke verhoudingen en voor
toekomstige veranderingen in het zorglandschap;
Draagt bij aan een open en kritisch klimaat en zorgt voor een juist evenwicht
tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
Vervult de rol van inspirerende sparring partner naar collega RvT -leden en de
Raad van Bestuur.

Daarbij gaat het om de volgende meer persoonsgebonden competenties:





Onafhankelijk oordeelsvermogen: een objectieve blik hebben en het vermogen
om met een ‘rechte rug’ de juiste vragen te stellen;
Helikopterview: in staat zijn om over de “eigen” portefeuille heen te kijken,
zakelijke en emotionele belangen kunnen afwegen en esse ntiële vraagstukken
begrijpen;
Teamplayer: is gericht op het werken in teamverband, onder meer door gebruik
te maken van elkaars complementariteit , daarbij beschikkend over de nodige
humor.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website
www.nieuwwoelwijck.nl. Voor inhoudelijke vragen over de inhoud van de vacature kunt u
contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Peter de Jonge of
mevrouw Renate Schulenberg, lid van de Raad van Toezicht en beide bereikbaar via het
het telefoonnummer 0598-399899.
Uw sollicitatie dient uiterlijk ontvangen te zijn op maandag 28 mei. De eerste
gesprekken zullen plaatsvinden in week 25. Uw sollicitatie kunt u sturen naar
raadvantoezicht@nieuwwoelwijck.nl

