Vacature lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Stichting NOVIzorg te Hoensbroek heeft twee vacatures. De huidige
Raad bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. Het toezicht verloopt conform de Zorgbrede
Governancecode. Op basis hiervan wordt binnen afzienbare termijn door twee leden de
maximale zittingstermijn bereikt en ontstaan er vacatures.
De Raad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De jaaragenda wordt mede vastgesteld op
basis van de planning- en control cyclus. Eenmaal per jaar evalueert de Raad haar eigen
functioneren. Meermaals per jaar spreekt de Raad van Toezicht met het Management Team, de
Ondernemingsraad en met de Cliëntenraad om zodoende een goed beeld te houden van de
werking van de stichting.
Bedrijfsprofiel.
NOVIzorg is een WTZi-erkende zorginstelling die sinds 2004 ondersteuning (begeleiding en
behandeling) biedt aan mensen met chronische beperkingen. De organisatie ondersteunt met
name mensen die te maken hebben met lichamelijke beperkingen als gevolg van niet
aangeboren hersenletsel (NAH / CVA), de ziekte van Parkinson, dementie en afasie. Daarnaast
worden ook (eenzame) ouderen met somatische klachten ondersteund.
De doelstelling van zorg- en ondersteuning verschuift de laatste jaren steeds meer van
traditionele dagbesteding naar toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven van de cliënt.
NOVIzorg maakt deel uit van een regionale stroming die het positieve gezondheid-concept van
Machteld Huber omarmd heeft omdat het kijkt naar de mens als geheel, uitgaat van eigen regie
en bovenal: gezondheid niet beschouwt als doel, maar als middel voor een zinvol bestaan.
NOVIzorg biedt haar ondersteuning o.a. aan in de vorm van dagactiviteiten (groepsbegeleiding,
individuele begeleiding en behandeling). De activiteiten vinden plaats op 4 locaties in Parkstad:
- Hoensbroek Grubbelaan, gemiddeld 50 cliënten per dag aanwezig
- Heerlen Geerstraat, gemiddeld 30 cliënten per dag aanwezig
- Hoensbroek Adelante, gemiddeld 60 cliënten per dag aanwezig
- Kerkrade Old Hickory, gemiddeld 40 cliënten per dag aanwezig.
Daarnaast worden 70 cliënten individueel begeleid in de thuissituatie. NOVIzorg is participant /
mede-oprichter van de zorg- en welzijnscoöperatie Heerlen STAND BY!
Bij NOVIzorg werken ruim 60 medewerkers, ca. 60 vrijwilligers en zijn ruim 400 cliënten in zorg.
NOVIzorg biedt geen verblijf.

Algemene eisen.
De toezichthouders van NOVIzorg houden integraal toezicht op het gevoerde beleid van de
bestuurder en op de resultaten van stichting, hebben affiniteit met datgene waar de stichting
voor staat en zijn alert op een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De leden
beschikken over een analytisch werk- en denkvermogen op HBO-WO-niveau, en hebben
(bestuurlijke) ervaring met strategische en organisatorische vraagstukken.
Algemene taken.
De raad van toezicht
• houdt vanuit de principes van good governance integraal toezicht op het beleid van de
Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting;
• werkt op basis van drie profielen, zijnde drie aandachtsgebieden die de leden
gezamenlijk invullen:
o strategie & financiën,
o personeel & organisatie,
o cliëntbelang & medische aspecten;
• bewaakt de gekozen strategieën en risico’s verbonden aan de activiteiten,
• beoordeelt de financiën op liquiditeit en solvabiliteit, en toetst de naleving van de weten regelgeving;
• adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd en treedt op als diens
sparringpartner;
• neemt statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en
investeringsbeslissingen, vastgelegd in het informatieprotocol;
• beoordeelt als werkgever van de Raad van Bestuur diens functioneren, persoonlijke
ontwikkeling en honorering;
• draagt bij aan een open en constructieve samenwerking binnen zowel als Raad van
Toezicht onderling, alsook in richting van de Raad van Bestuur.
Profieleisen nieuwe leden.
De aan te trekken toezichthouders
• beschikken over voldoende tijd;
• voelen zich aangetrokken tot en uitgedaagd door het doel van de organisatie;
• denken en handelen op HBO-WO-niveau;
• beschikken over ervaring binnen het desbetreffende aandachtsgebied.

Gezocht, toezichthouder met specifieke ervaring en achtergrond personeel & organisatie.
Deze toezichthouder ziet met name toe op het (door NOVIzorg) invullen van goed
werkgeverschap, ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers, de stijl van leidinggeven, het
organisatie-concept, en factoren uit het domein arbeid – en welzijn in brede zin. De gezochte
toezichthouder heeft affiniteit met / ervaring in het aandachtgebied HRM, arbeidsomstandigheden, en/of organisatie-advies.
Gezocht, toezichthouder met specifieke ervaring inzake cliëntbelang en medische aspecten.
Om de aansluiting te houden met de ondersteuningsvraag van relevante doelgroepen, is een
medicus in de Raad van Toezicht erg wenselijk. Veranderende problematieken en
vraagstellingen van burgers, hebben direct invloed op het dienstenpakket van NOVIzorg.
Bijv. een huisarts is zeer wel in staat om via de spreekkamer de vertaling te maken van
maatschappelijke problemen naar (potentiële) dienstverlening door NOVIzorg.
Vergoeding.
Leden van de Raad van Toezicht binnen stichting NOVIzorg ontvangen een passende
onkostenvergoeding. Er is voor de leden van de Raad van Toezicht een (bestuurs-)
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Procedure.
Uw schriftelijke sollicitatie met motivatie en Curriculum Vitae kunt u (bij voorkeur digitaal)
sturen naar:
Stichting NOVIzorg
t.a.v. RvT / Dhr. P. Penders
Grubbelaan 22
6431 GH Hoensbroek
Email: a.ernes@novizorg.nl (secretariaat RvT)

De sollicitatiegesprekken zullen worden gehouden op nog te bepalen dagen in de week van 10
juni en in de week van 17 juni, tijdstip 18.00 uur.

