
 

Wervingsprofiel - Voorzitter Raad van Toezicht  

 

Organisatie 

Stichting Schutse Zorg Tholen is een Protestants-Christelijke VVT-instelling met als hoofdlocatie 

zorgcentrum De Schutse in Sint- Annaland.  De organisatie biedt binnen gemeente Tholen concepten 

aan voor verpleging, zorg, wonen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en 

welzijn. Het motto van de organisatie is ‘Zorg vanuit het hart', met als leidraad De Heilige Schrift als 

Gods Woord en de daarop gebaseerde formulieren van Enigheid. Onze gezamenlijke kernwaarden 

zijn: Betrokken, Verantwoordelijk en Ondernemend.  

De eenhoofdige Raad van Bestuur, hierna te noemen ‘de bestuurder’, legt verantwoording af aan de 

Raad van Toezicht, die bestaat uit 5 personen. Schutse Zorg Tholen heeft een Participantenraad, een 

Ondernemingsraad en een Cliëntenraad. De bestuurder geeft leiding aan een manager Wonen, 

Facilitair en Services, een manager Extramuraal en een aantal Teamleiders/coaches intramuraal. Er 

zijn ongeveer 350 medewerkers werkzaam bij Schutse Zorg Tholen.  

 

Taken 

U houdt toezicht op het functioneren van stichting Schutse Zorg Tholen in de maatschappelijke 

context, gericht op de doelstellingen zoals verwoord in het strategisch plan. Daartoe stelt de raad 

het jaarverslag, de begroting en de jaarrekening vast. U treedt op als kritisch klankbord voor de Raad 

van Bestuur en geeft gevraagd en ongevraagd advies.  

 

Wie zoeken wij?  

● U bent een actief belijdend christen die zich intrinsiek verbonden weet met de grondslag van 

Schutse Zorg Tholen, zoals verwoord in statuten en reglement. U heeft een goed inlevingsvermogen 

voor het geheel van de kerkelijke achterban die is vertegenwoordigd in onze Participantenraad.  

● U heeft minimaal HBO werk- en denkniveau. 

● U heeft (ruime) bestuurlijke ervaring en kunt op strategisch niveau opereren. 

● Gezien de samenstelling van de Raad zoeken wij iemand die vanuit kennis en ervaring mede 

portefeuillehouder kan zijn voor Technologie en innovatie.  

● U heeft aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg, en bent maatschappelijk betrokken. 

● U bent een verbindende factor, en straalt anderzijds natuurlijk gezag uit. U vervult een leidende 

rol bij de vergadering en bij mening- en besluitvorming. 



● U bent een team-player en kunt uw collega-leden stimuleren tot teamwork.   

● U kunt uw communicatieve vaardigheden inzetten bij diverse stakeholders op diverse niveaus . 

● U heeft inzicht in en overzicht over het geheel aan taken, bevoegdheden  en verantwoordelijk-

heden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur   

● U bent in staat om een functionele werkrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur.   

 

Wij bieden 

● Informele werksfeer in een dynamische organisatie. 

● Een organisatie met reeds vele jaren een hoge tevredenheid van de cliënten. 

● Een grote groep zeer betrokken medewerkers en vrijwilligers, die graag samen de goede naam van 

Schutse Zorg Tholen hooghouden. 

● Een mooie uitdaging waarbij u uw stempel kunt drukken op de toekomst van de organisatie 

● Een prima samenwerking binnen de Zeeuwse Zorgcoalitie voor de toekomstbestendige zorg in 

Zeeland. 

● Een salaris dat past binnen de WNT-norm. Schutse Zorg Tholen is conform de regeling 

bezoldigingsmaxima topfunctionarissen Zorg- en Jeugdhulp ingedeeld in klasse III.  

 

Informatie 

Bijgaand vindt u statuten en het strategisch plan, evenals de profielen voor Raad van Toezicht.  

Tevens kunt u meer informatie vinden op www.schutsezorgtholen.nl  

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Dhr. A.  den Braber 06-27443610 Voorzitter Raad van 

Toezicht of  dhr. A.G Lokerse bestuurder a.i. 06- 12891943 

 

 

Procedure 

Heeft u belangstelling voor deze functie dan zien we graag u brief en motivatie graag voor D.V. 1 juli 

tegemoet t.a.v. Mw. C. Otte, Secretaresse RvB, c.otte@schutsezorgtholen.nl.  

 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de maand juli. 

 

 

 

https://jumpshare.com/v/ygWLg7f3v9gsp8Knh4dc
https://jumpshare.com/v/WWH5idVy4xWUXDs65hAm
https://schutsezorgtholen.nl/wp-content/uploads/2021/07/2017-05.-Profielen-RvT-def.pdf
http://www.schutsezorgtholen.nl/
mailto:c.otte@schutsezorgtholen.nl


 

 

 

 

 

 


