De Raad van Toezicht van Het Hooge Heem is door het vertrek van twee leden op zoek naar twee betrokken
leden Raad van Toezicht met de volgende profielen:
- brede bestuurlijke ervaring
- aandachtsgebied zorg
Woonzorgcentrum Het Hooge Heem (www.hethoogeheem.nl) biedt een breed scala aan zorg- en
welzijnsdiensten aan ouderen in de gemeente Westerkwartier in de directe omgeving van de kern Grootegast.
Variërend van intensieve zorg tot maaltijdverzorging of dagopvang. Het woonzorgcentrum heeft een
capaciteit van 100 plaatsen verdeeld over zorgappartementen (al dan niet met partner), kortdurend verblijf
en aanleunwoningen. WZC Het Hooge Heem kent het besturingsmodel waarbij de RvT toezicht houdt en
ondersteunend is aan de eenhoofdige Raad van Bestuur.
De RvT vervult de werkgeverstaak voor het bestuur, toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de
besluitvorming en het gevraagd en ongevraagd adviseren van de RvB. De RvT werkt vanuit de
Governancecode van de brancheorganisaties zorg. Deze code is een instrument om de governance zo in te
richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke
doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.
De RvT van Het Hooge Heem bestaat uit vijf onafhankelijke leden met verschillende achtergronden en
kwaliteiten.
:
Voor beide vacatures gelden de volgende eisen:
• algemene bestuurlijke kwaliteiten
• academisch werk- en denkniveau
• maatschappelijk actief en beschikt over een relevant netwerk
• woonachtig in de gemeente Westerkwartier
• interesse naar inhoudelijke vraagstukken die in de zorg spelen
• onafhankelijke opstelling en vanuit die positie met overtuiging adviseren en als klankbord fungeren
• positief kritisch naar medeleden RvT en de RvB
• actief zoeken naar verbinding en samenwerking
Voor de specifieke profielen:
• voor ‘zorg’ geldt: specifiek op de hoogte zijn en het liefst werkzaam (geweest) in de VVT
• voor ‘breed bestuurlijk’ geldt ervaring in het maatschappelijk bestuur
• honorering conform de WNT passend bij de grootte en omvang van de stichting
• een aanstelling voor 3 jaar met de mogelijkheid tot eenmalig herbenoemen voor 3 jaar
• een positie binnen een dynamisch en positief ingestelde ouderenzorgvoorziening die midden in de
samenleving staat

Kandidaten die zich herkennen in de profielschets kunnen voor 21 maart 2019 een motivatiebrief plus CV
sturen aan klaaslindeboom@hethoogeheem.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij Ronald Seinen (bestuurslid
RVT, tel. 06 5134 4105 ) of Klaas Lindeboom (directeur, tel. 06 15944625). De gesprekken zullen plaatsvinden
in de tweede week van april.

