
 
 

  

 

Profielschets 

 
Over de organisatie 
Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. Passend bij een moderne kijk 
op welzijnswerk streeft Caleidoscoop een heldere visie na: Meedoen op maat aan de samenleving is 
de beste vorm van preventie. We geloven in de kracht van de mens, waarbij de focus ligt op de 
eigen kwaliteit in plaats van dat wat niet lukt. Participatie op maat, doen waar je goed in bent en 
wat je leuk vindt, passend binnen je eigen mogelijkheden. Op die manier motiveren, stimuleren en 

activeren we zoveel mogelijk inwoners.  
 
Caleidoscoop telt ruim 30 medewerkers en realiseert een omzet van rond de twee miljoen per jaar. 
De dagelijks leiding is in handen van de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht vervult een 
toezichthoudende rol. 
 

Over de Raad van Toezicht 
Op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze kijkt de raad mee met de directeur-
bestuurder en de organisatie als geheel. De Raad van Toezicht vervult de rol van toezichthouder op 

het algemeen beleid, fungeert als adviseur (met name gericht op het bewaken van de 
maatschappelijke doelstelling en de bedrijfsvoering) en als werkgever van de directeur-bestuurder. 
De kaders zijn vastgesteld op basis van statuten en reglementen, de Governancecode Sociaal Werk 
en de door de raad vastgestelde visie op toezicht houden. Er zijn gemiddeld zes bijeenkomsten per 

jaar maar de Raad van Toezicht schuift ook aan bij andere (in)formele gelegenheden waar 
Caleidoscoop bij betrokken is.  
 
Omvang 
De raad bestaat uit ten minste vier en ten hoogste zeven personen. De huidige omvang is vier 
personen. 
 

Taken 
- Toezicht houden met oog voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid; 
- Gevraagd en ongevraagd adviseren aan de directeur-bestuurder; 
- Optreden als klankbord in gesprek met de directeur-bestuurder; 
- Het functioneren als werkgever van de directeur-bestuurder; 
- Het nemen van besluiten op het gebied van strategie, organisatie en investeringen, zoals 

vastgelegd in de statuten. 
 
De besturings- en toezichtfilosofie 

- De directeur-bestuurder bestuurt de stichting, de Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit 
gedaan wordt volgens de vastgestelde doelen; 

- De Raad van Toezicht houdt afstand en beperkt zich tot de strategisch essentiële 
onderwerpen, de hoofdlijnen en de sleutel-indicatoren; 

- De Raad van Toezicht toont een sterke betrokkenheid bij de organisatie, zowel bij 
medewerkers als bij de directeur-bestuurder en richting de buitenwereld; 

- De Raad van Toezicht onderschrijft de Governancecode Sociaal Werk 
- De Raad van Toezicht levert door haar kennis, ervaring, contacten en optreden 

daadwerkelijk meerwaarde aan de organisatie 
 
Algemene eisen aan de volledige Raad van Toezicht 

- De raad kent een maatschappelijk heterogene samenstelling, als afspiegeling van de 
(Heerenveense) samenleving; 

- Verwerft herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste 

samenwerkingspartijen; 
- Ten minste twee leden hebben binding met de gemeente Heerenveen; 
- Leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan qua kennis, ervaring en netwerk(en); 
- De rolverdeling binnen de raad is evenwichtig samengesteld. 

 
Algemene eisen aan de individuele leden 
Een lid van de Raad van Toezicht: 

- heeft affiniteit met en gevoel bij de missie en doelstellingen van Caleidoscoop; 
- heeft aantoonbare ervaring en algemeen bestuurlijke kwaliteiten; 
- beschikt over een integere, verantwoordelijke en onafhankelijke opstelling. Dus geen 

zakelijk belang, vrij van last en ruggespraak en openheid over nevenfuncties; 



 
 

  

 

- vindt een goede balans in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

- heeft brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in politieke en maatschappelijke 
verhoudingen; 

- beschikt over het vermogen en de houding om naast de directeur-bestuurder te staan met 
raad en advies maar ook als klankbord; 

- beschikt over het vermogen om het beleid van Caleidoscoop en het functioneren van de 
directeur-bestuurder te toetsen; 

- beschikt over een – voor de stichting relevant – netwerk; 

- is goed in staat zijn om hoofd- en bijzaken te onderscheiden; 
- beschikt over het vermogen om - op hoofdlijnen - een oordeel te vormen over de door de 

directeur-bestuurder voorgelegde onderwerpen; 
- is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar zorgvuldig op voor 

te bereiden 
 

Specifieke eisen aan de voorzitter 
De voorzitter van de Raad van toezicht: 

- heeft voldoende tijd en is flexibel beschikbaar (dubbel zoveel als een gewoon lid); 

- is zich bewust van zijn rol als regisseur van het proces rondom toezicht, maar ook als 
eerstverantwoordelijke voor het functioneren van de raad met haar leden en als bewaker 
van collegialiteit; 

- beschikt over het vermogen om de raad als team te laten functioneren; 

- is goed in het efficiënt en daadkrachtig voorzitten van vergaderingen; 
- beheerst voldoende kwaliteiten op het vlak van conflicthantering; 
- beschikt over de juiste vaardigheden om effectief te onderhandelen; 
- is in staat om zich – in een crisissituatie – te verplaatsen in de belevingswereld van de 

directeur-bestuurder; 
- bouwt aan een prettige werkrelatie met de directeur-bestuurder die wordt gekenmerkt door 

wederzijds vertrouwen en respect. 

 
Specifieke eisen aan individuele leden 
Een lid van de Raad van Toezicht: 

- heeft bestuurlijke kennis en ervaring binnen de branche Sociaal Werk/welzijn of in een 
vergelijkbare organisatie, gericht op overheid en/of een maatschappelijke of commerciële 
onderneming; 

- heeft kennis en ervaring met een of meer – voor de stichting relevante – 
aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld: 

o kennis van de ontwikkelingen in de welzijnssector 
o kennis van het openbaar bestuur 
o kennis van de zorgsector 
o financieel economische kennis 
o juridische en fiscale kennis 

o organisatie en managementontwikkeling  
- We streven naar een samenstelling waarbij zoveel mogelijk van bovengenoemde 

kwaliteiten vertegenwoordigd zijn 
 
Invulling van de vacatures 
Bij werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht kijken we kritisch naar een juiste balans in 
ervaring, deskundigheid en stijl. Het nieuwe lid moet een aanvulling zijn op de gedreven en 

betrokken raad. Dit houdt in dat de Raad van Toezicht zo is samengesteld dat:  
 

- de affiniteit met het klantperspectief gewaarborgd is; 

- er voldoende gevoel is bij de welzijnssector in het algemeen en met de doelstellingen van 
Caleidoscoop in het bijzonder 

- een brede maatschappelijke binding aanwezig is  
- een functioneel netwerk wordt bereikt 

- er een goede balans is tussen maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en 
disciplines 

- ten minste twee leden van de raad een binding hebben met de gemeente waarvoor 
Caleidoscoop actief is 

 


