
          
 

De raad van toezicht van het Elkerliek ziekenhuis zoekt een betrokken 

 

lid raad van toezicht 
die via een bindende voordracht van de cliëntenraad wordt benoemd.  

 

De raad van toezicht van het Elkerliek ziekenhuis houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en 

op de algemene gang van zaken binnen de Stichting Elkerliek ziekenhuis. De raad van toezicht staat de raad van 

bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht laat zich leiden door de principes van de Zorgbrede 

Governancecode 2017.  

  

Het profiel 

In algemene zin worden de volgende kwaliteiten voor een lid raad van toezicht van het Elkerliek ziekenhuis vereist: 

 Het vermogen om het door de raad van bestuur gevoerde beleid en het functioneren van de raad van bestuur te 

toetsen; 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;  

 Inzicht in de eisen waaraan de organisatie moet voldoen met betrekking tot kwaliteit, doelmatigheid en 

continuïteit  

 Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur ook reeds ervaring in een toezichthoudende 

functie; 

 Werkervaring en denkvermogen op HBO- of universitair niveau; 

 Een juist evenwicht in bestuurlijke betrokkenheid en afstand; 

 Het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 

 Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

 Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde 

aangelegenheden. 

 

Specifiek worden voor het lid dat op bindende voordracht van de cliëntenraad wordt benoemd de volgende 

kwaliteiten verwacht:  

 Aantoonbare affiniteit met betrekking tot het cliëntenbelang in de zorg; 

 Heldere visie op cliëntenbelang in verhouding tot andere belangen bij de zorg; 

 In staat zijn vanuit cliëntperspectief agendapunten aan te dragen en hiervoor draagvlak binnen de raad van 

toezicht te creëren; 

 In staat zijn en bereid zijn als aanspreekpunt namens de raad van toezicht voor cliëntenraad te fungeren; 

 Verbonden met de regio waarin het Elkerliek ziekenhuis werkzaam is. 

 

Voor meer informatie:  

• mevrouw drs. C. Bombeeck, voorzitter cliëntenraad,  

• prof. dr. J.W. Zwemmer, voorzitter raad van toezicht a.i. 

Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0492 - 59 54 00. 

  

De wervingsprocedure wordt begeleid door bureau Egon Zehnder. U kunt uw belangstelling voor deze vacature tot 

en met 11 oktober 2018 kenbaar maken via rvt.elkerliek@egonzehnder.com.  
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