Stichting Hospice Hoeksche Waard Zorg:
een begrip op ons eiland.
Sinds 2006 verlenen wij zorg
aan mensen die nog maar een
korte tijd te leven hebben in een
monumentale boerderij in
Zuid-Beijerland.
Mensen vinden hier een
geborgen plek. Wij zijn er
voor elke inwoner van de
Hoeksche Waard en omgeving
die ouder is dan achttien jaar,
ongeacht diens geloof of
levensovertuiging.
De hospice is huiselijk en de
aandachtige verzorging en
verpleging staat voor de best
mogelijke kwaliteit van leven
wanneer genezing niet meer
mogelijk is. Vierentwintig uur
per dag, zeven dagen in de
week.

Stichting Hoeksche Waard Zorg biedt aan mensen met een korte levensverwachting
palliatieve zorg en ondersteuning in hun laatste levensfase. Kernwaarden hierbij zijn
autonomie, eigen regie, uniciteit, huiselijkheid en professionaliteit. Op dit moment werkt
de hospice aan schaalvergroting. Dit houdt in dat de hospice het aantal zorgplaatsen
voor de gasten uitbreidt van 4 naar 9 plaatsen. Per 1 januari 2023 is de Raad van Toezicht
wegens het vertrek van twee toezichthouders op zoek naar:

twee leden Raad van Toezicht,
waarvan één beoogd voorzitter
De rol van de Raad van Toezicht bestaat uit:
• Het integraal toezicht houden op het strategisch beleid en de risico’s op de activiteiten
van de organisatie, rekening houdend met de statuten van de stichting en de governance
code zorg;
• Adequaat voorzien in een klankbord- en adviesfunctie naar de bestuurder en het vervullen
van de rol als werkgever;
• Zorgdragen voor het evenwichtig functioneren van de raad van toezicht zelf.
Algemene kenmerken functieprofiel:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
• Affiniteit met de doelstelling van de stichting;
• Visie hebben op kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van de organisatie;
• Beeld en gevoel hebben bij de taal en rol tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;
• Adviseur en voorzien van klankbord naar de Raad van Bestuur;
• Het vermogen om het beleid en het functioneren van de Raad van Bestuur van de
stichting te beoordelen;
• Integer, inlevend en onafhankelijk;
• Zelfstandig functionerend en in teamverband;
• Voldoende toegewijd en beschikbaar.
• Gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht is juridische en/of zorg achtergrond
gewenst.
Voor het vervullen van de rol van voorzitter worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:
• Het vermogen om autoriteit en natuurlijk gezag uit te oefenen;
• Een leidende rol kunnen vervullen bij mening- en besluitvormings vraagstukken;
• Extern een representatieve functie kunnen vervullen in het belang van de stichting;
• Op kunnen treden als crisismanager in situaties waarin een actieve rol van de Raad van
Toezicht wordt gevraagd;
• Participeren in de remuneratiecommissie.
De Raad van Toezicht wijst na overleg gezamenlijk haar voorzitter aan. Gelet op de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en op basis van de onderlinge afspraken in de
raad wordt op dit moment geen gebruik gemaakt van een vergoeding.
Voor meer informatie over de Stichting Hoeksche Waard Zorg en/of de procedure kunt u
contact opnemen met mevrouw A.M.J. de Jong-Vermaas. Zij is bereikbaar via e-mailadres
rvt@hospicehoekschewaard.nl of telefonisch via nummer 06-33 03 82 25.
Uiterlijk 14 oktober 2022 ontvangen wij uw motivatiebrief en CV graag via briefpost op
adres Dorpzigt 1, 3284 CA Zuid-Beijerland t.a.v. mevrouw A.M.J. de Jong-Vermaas of via
e-mail rvt@hospicehoekschewaard.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 31 oktober 2022.

