PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die aan onze familie en onze naasten zouden
geven. We zijn een zorgonderneming die innovatieve, specialistische zorg thuis levert
waaronder zogenoemde ‘anderhalve-lijnszorg’; zorg die de brug slaat tussen ziekenhuis
en thuis (ziekenhuis verplaatste zorg). Dit past in de trend om cliënten zo kort als
mogelijk in het ziekenhuis te laten verblijven. Met ongeveer 1300 medewerkers en 500
ZZP’ers leveren we zorg op het gebied van wijkverpleging, kraamzorg, kind- en
jeugdzorg, wondzorg en dermatologie, palliatieve terminale zorg (PTZ), begeleiding en
medisch specialistische verpleging thuis (MSVT).

De jaaromzet van Allerzorg bedraagt in 2018 ca. 52 miljoen.

Bij Wonen bij September bieden wij kleinschalige, beschermde woonvoorzieningen
voor mensen met geheugenproblematiek. Met bijna 300 medewerkers en 30 vrijwilligers
leveren wij in 8 woonhuizen (Apeldoorn, Arnhem, Nijverdal, Twello, Velp, Wageningen,
Witmarsum en Zevenaar) zorg aan ongeveer 145 bewoners. Hierbij staan liefde,
aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop.
De jaaromzet van September bedraagt in 2018 ca. 9 miljoen.

Voor Allerzorg en Wonen bij September zoeken wij 3 leden voor de Raad van
Commissarissen. Allerzorg en Wonen bij September zijn aan elkaar gelieerd en beide
onderdeel van Orpea Nederland. Naast een algemeen profiel dat van toepassing is voor
alle commissarissen, is voor iedere portefeuillehouder een aanvullend profiel opgesteld.
Voor alle portefeuilles geldt dat affiniteit met ICT en digitalisering (met name zorg- en
cliëntsystemen) een pré is.
Een van de leden van de Raad van Commissarissen zal aanvullend op de toegekende
portefeuille worden benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze rol
wordt in overleg toegekend aan één van de leden.
Om het lidmaatschap kwalitatief goed in te kunnen vullen, dient een commissaris over
voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich tussen de vier à zes keer per jaar
vrij te maken voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van
Commissarissen.

Er wordt een vergoeding conform de WNT norm ter beschikking gesteld.

Algemeen profiel
Profielinhoud
Ieder lid van de Raad van Commissarissen staat het bestuur van Allerzorg en Wonen bij
September met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak dienen de leden van de Raad
van Commissarissen in het belang van Allerzorg en Wonen bij September en de met haar
verbonden onderneming en instelling(en) te handelen, waarbij ieder lid afzonderlijk,
alsook gezamenlijk met de andere leden, de daartoe in aanmerking komende belangen
van alle stakeholders dient af te wegen.
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Benodigde kennis en vaardigheden
De commissaris:
•

heeft affiniteit en ervaring met organisaties binnen het sociaal domein en de
maatschappelijke doelstelling en cliënten van Allerzorg en Wonen bij September in
het bijzonder;
beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel de Nederlandse
als de Engelse taal;
heeft bestuurlijke en toezichthoudende kennis en vaardigheden en bij voorkeur in
maatschappelijke organisaties;
is en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen van de gezondheidszorg in het
algemeen;
heeft goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
heeft kennis van de Zorg Governance Code;
beschikt over het vermogen om ten opzichte van de andere leden van de Raad van
Commissarissen en het bestuur van Allerzorg en Wonen bij September onafhankelijk
en kritisch op te treden;
is in staat om ondanks de eigen specialisatie(s) een onafhankelijke visie te hebben;
is sociaal en betrokken en handelt integer;
beschikt over voor Allerzorg en/of Wonen bij September deskundigheid en relevante
netwerken;
is in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een
aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische
kanttekeningen te plaatsen.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Daarnaast wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij de visie van de organisatie, de visie op
toezicht en doelstellingen van Allerzorg en Wonen bij September onderschrijft. Leden van
de Raad van Commissarissen dienen verder onafhankelijk te zijn ten opzichte van interne
en externe belangen. Relevante andere functies dienen gemeld te worden.
Aanvullend op het algemene profiel zijn hieronder de specifieke portefeuilles
weergegeven.
Profiel portefeuillehouder financieel-economische zaken
Profielinhoud
Dit lid is in staat kritisch toezicht te houden op de opzet en de financiën en de werking
van interne risicobeheersings- en controlesystemen en de financiën van de organisatie.
Benodigde kennis en vaardigheden
De commissaris:
•
•

•
•
•

beschikt over een stevige bedrijfskundige achtergrond
is in staat de financiële gegevens te interpreteren en doorgronden en heeft inzicht
in de strategische implicaties voor de langere termijn en weet daarbij de juiste
kritische vragen te stellen;
is in staat beslissingen te beoordelen op financiële impact en risico’s;
heeft inzicht in de ontwikkelingen van de geldende financiering en wetgeving in de
gezondheidszorg of is bereid zich hier verder in te verdiepen;
is in staat de impact van innovaties in de zorg en technologie op bedrijfsmatige
processen in te schatten en hierover te adviseren;
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•
•

heeft kennis van het formuleren, ontwikkelen en succesvol implementeren van
strategisch beleid;
heeft kennis van de relatie met zorgverzekeraars en de geldende wetgeving.

Profiel portefeuillehouder cliënt en welzijn
Profielinhoud
Dit lid houdt toezicht vanuit de invalshoek van kwaliteit van zorg en innovatie.
Benodigde kennis en vaardigheden
De commissaris:

•
•
•
•
•
•

beschikt over een medische of zorginhoudelijke achtergrond.
heeft inhoudelijk brede kennis van en ervaring met strategische vraagstukken die
in de zorg in het algemeen en in dementie-woonzorg, thuis-, ouderen- en
kraamzorg in het bijzonder spelen;
Heeft oog voor, en houdt toezicht op de kleinschaligheidsvisie van Wonen bij
September
weet welke kwaliteitseisen er gesteld worden, heeft inzicht in de actuele
zorgontwikkelingen en kennis van de veranderende wetgeving in de zorgsector;
is in staat Allerzorg en Wonen bij September te adviseren over de nieuwste
relevante ontwikkelingen op het gebied van zorg en de implicaties daarvan op de
ontwikkeling van de dienstverlening van Allerzorg en Wonen bij September;
heeft ondanks eventuele eigen specialisaties een duidelijke en vernieuwende visie
op de ontwikkeling van sociale inclusie, nieuwe zorg- en
ondersteuningsarrangementen en de kwalitatieve kaders.

Profiel portefeuillehouder juridische zaken
Profielinhoud
Dit lid is in staat kritisch toezicht te houden op de externe verantwoordingsstructuren en
juridische aangelegenheden binnen de organisatie.
Benodigde kennis en vaardigheden
De commissaris:
•
•
•

•
•
•
•

beschikt over een juridische achtergrond, bij voorkeur op het gebied van arbeids-,
proces-, en ondernemingsrecht;
heeft kennis van en een scherp zicht op organisatievraagstukken;
is ervaren met juridische vraagstukken op het gebied van aansprakelijkheid,
marktwerking, contracten, overeenkomsten met zorgpartijen, klachten,
calamiteiten en inspectie-aangelegenheden;
beschikt over een uitstekend gevoel voor politieke en maatschappelijke context;
heeft kennis van de relatie met zorgverzekeraars en de geldende wetgeving;
bezit expertise op de Zorg Governance code;
beschikt over ruime kennis op het gebied van de Nederlandse regelgeving omtrent
medezeggenschap.
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