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PROFIELSCHETS 

 

 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

De Raad van Toezicht van Stichting Caleidoscoop bestaat uit vier leden. De Raad hecht grote waarde 

aan een professionele en moderne invulling van haar toezichthoudende functie. Gezien de vele 

ontwikkelingen in het sociaal domein kiest de Raad van Toezicht voor de komende periode voor een pro 

actieve opstelling. Een opstelling waarin zij zich in de rol van toezichthouder ook als sparringpartner van 

de bestuurder zal opstellen en informatie binnen en buiten de organisatie zal verwerven.  

 

De Raad van Toezicht wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op 

de directeur-bestuurder en de organisatie als geheel. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel 

gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder. Uiteraard alles conform de vastgelegde 

statuten en de code van good governance welzijn en maatschappelijke dienstverlening. De raad komt 

gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar, maar is ook present bij andere (in)formele gelegenheden waar 

Caleidoscoop haar bijdragen levert.  

 

 

LID RAAD VAN TOEZICHT 

Bij de werving van een nieuw lid wordt kritisch gekeken naar de juiste combinatie van ervaring, 

deskundigheid en stijl. Hij/zij moet een aanvulling zijn op de gedreven en betrokken raad. Dit betekent 

dat de Raad van Toezicht zodanig dient te zijn samengesteld dat: 

1. de affiniteit met het klantperspectief geborgd is;  

2. er voldoende affiniteit met de welzijnssector in het algemeen en de doelstelling van Caleidoscoop in 

het bijzonder aanwezig is;  

3. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;  

4. een spreiding van de maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;  

5. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder in staat zijn 

onafhankelijk en kritisch te opereren;  

6. adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur-

bestuurder. 
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PROFIEL VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 

Van elk lid van de Raad bevat verwachten we tenminste: 

 affiniteit met de doelstelling en de functie van de stichting; 

 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te 

staan; 

 het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te 

toetsen; 

 het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen; 

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting 

stellen; 

 voldoende beschikbaarheid. 

 

Gegeven het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht vanwege het verstrijken van de 

zittingstermijn zijn wij op zoek naar iemand met een inhoudelijke profiel welzijn en transformatie. Hij of 

zij heeft: 

 kennis van de ontwikkelingen op welzijnsterrein 

 een visie op welzijn nieuwe stijl 

 kennis op  het gebied van HRM is een pré 

 een eigentijdse visie op kwaliteit, verantwoording en toezicht hierop.  

 

 

FUNCTIE-EISEN 

Wij zoeken een kandidaat op HBO/Academisch niveau die zich thuis voelt in de welzijnssector. U heeft 

daarnaast bij voorkeur enige ervaring als toezichthouder.  

 

 

AANBOD EN SOLLICITATIEPROCEDURE 

Voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Caleidoscoop ontvangen de leden een 

(bescheiden) vergoeding voor werkzaamheden en onkosten. De termijn om te reageren sluit op  

28 oktober 2017. De gesprekken door de Raad van Toezicht met geschikte kandidaten vinden plaats op 

13 november 2017. De kandidaat die de raad van Toezicht voornemens is te benoemen heeft daarna 

nog een adviesgesprek met de directeur-bestuurder en met de personeelsvertegenwoordiging. Hun 

advies weegt de Raad van Toezicht mee bij de uiteindelijke benoeming. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leen Diepenhorst, voorzitter van de Raad van 

Toezicht (06-47 175 446) of Jurrit Visser, vice-voorzitter (06–52 475 553). Bij Marieke van Zaal, 

secretaris Raad van Toezicht Caleidoscoop, kunt u een informatiepakket opvragen (0513–62 90 90) of 

m.vanzaal@caleidoscoopheerenveen.nl.  

 

 

BEKNOPT BEDRIJFSPROFIEL 

Stichting Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. Caleidoscoop werkt aan 

een leefbare samenleving, samen met en voor de bewoners in de wijken en de dorpen. Caleidoscoop is 

een moderne en actieve organisatie met een breed aandachtsgebied. Voorbeelden van onze activiteiten 

zijn: het ondersteunen van vrijwilligers, het leggen van verbindingen tussen organisaties die 

gerelateerd zijn aan het welzijnswerk en/of het werk van maatschappelijke ondersteuning. Caleidoscoop 

ondersteunt initiatieven van bewoners in de wijken en neemt waar nodig initiatieven om bewoners 

daartoe uit te dagen. Ons jongerencentrum nodigt jongeren uit om zichzelf te ontwikkelen en biedt 

daarbij ondersteuning aan. In het Vrijwilligers Servicepunt van Caleidoscoop kunnen inwoners alles 

vinden over het  vrijwilligerswerk in Heerenveen. Tenslotte werken de opbouwwerker, jongerenwerker 

en vsp-er van Caleidoscoop, zij aan zij met o.a. ambtenaren van de gemeente Heerenveen, de 

meitinkers, en waar nodig of  gewenst ook met organisaties als de woningbouwcorporaties, de thuiszorg 

en de GGD. Caleidoscoop doet dit als invulling van haar opdracht om de leefbaarheid en de 

leefomgeving van de inwoners te verbeteren. Caleidoscoop heeft 30 medewerkers en een omzet van 

circa € 1,6 miljoen. 
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