
 

Vacature 
                                             Voorzitter Raad van Toezicht m/v 

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en     
maatschappelijke gezondheid in de regio Midden-Holland.  
 
De huidige voorzitter heeft aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn. Per 1 september 
2022 is de functie vacant. 
 
De Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 3 leden. De RvT houdt positief, maar kritisch, toezicht op het 
functioneren van de directeur-bestuurder en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, 
het jaarverslag, de belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen. De Raad van Toezicht heeft 
een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de directeur-bestuurder en treedt op als werkgever van 
de directeur-bestuurder. Daarnaast is een evenwicht in diversiteit en deskundigheid van groot belang. Bij 
voorkeur zijn de volgende expertises in de RvT vertegenwoordigd:  
• Bestuurlijke expertise;  
• Financieel-economische expertise;  
• Public relations, marketing & communicatie expertise; 
• Vrijwilligers & Organisatieontwikkeling expertise;  
• Expertise over Herstel en Ervaringsdeskundigheid; 
• Innovatie. 
 
Raad van Bestuur 
KernKracht heeft een directeur-bestuurder die verantwoordelijk is voor besturing van de organisatie en 
de uitgezette strategische koers voor de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit van dienstverlening 
en de afweging van de belangen van alle stakeholders. De directeur-bestuurder legt verantwoording af 
aan de RvT. 

Governance 

De RvT hecht veel waarde aan een goed bestuur waarin transparantie, betrouwbaarheid en 
zorgvuldigheid centraal staan. KernKracht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode 
en de principes die hieraan ten grondslag liggen en is daarop intern en extern aanspreekbaar. 
   
Algemeen Profiel Raad van Toezicht 
Om goed te kunnen functioneren, wordt onderstaand algemeen profiel door Stichting KernKracht 
gehanteerd voor alle leden van de RvT: 
 Academisch werk- en denkniveau; 
 Bestuurlijke en toezichthoudende ervaring bij voorkeur in ons werk gebied, Regio Midden-Holland; 
 Beschikking over een actief bestuurlijk netwerk, maatschappelijk actief; 
 Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen RvT en de directeur-bestuurder  
 Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
 Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te 

kunnen vormen over de door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden om het 
organisatiebeleid te kunnen toetsen; 

 Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-
bestuurder; 

 Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 



 

 Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate 
invulling van de functie. 
 

De voorzitter 
De beoogd voorzitter van de RvT herkent zich in bovenstaand algemeen profiel.  
Hij/zij is een verbindend, strategisch denker, inhoudelijk gedreven en gericht op samenwerken.  
De beoogd voorzitter combineert visie met sensitiviteit, besluitvaardigheid en oprechtheid. 
Daarnaast heeft de kandidaat: 
 Algemeen bedrijfskundige kennis en financieel inzicht;  
 Bij voorkeur kennis van de wetenschappelijke, politieke en beleidsmatige ontwikkelingen van zorg en 

het sociaal domein; 
 Kennis, ervaring en affiniteit met medezeggenschap, zowel vanuit het cliëntperspectief als de 

onderneming: weet goed kracht en tegenkracht tot zijn recht te laten komen; 
 Een goed en divers netwerk in de publieke sector; 
 Bestuurlijke ervaring en ervaring als voorzitter met kennis van Governance, besturen en 

toezichthouden; 
 Bereidt, in overleg met de directeur-bestuurder, de agenda voor de raadsvergaderingen voor, is 

verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT; 
 Kennis van ervaringsdeskundigheid en (wonend in) het werkgebied van Kernkracht is een pre. 

 
Tijdsbeslag en Bezoldiging 
De Raad van Toezicht komt regulier vijf keer per jaar bijeen. Daarnaast is er incidenteel een werkbezoek, 
jaarlijks een zelfevaluatie en evaluatie met bestuurder. 
De RvT is eenmaal per jaar (met een delegatie) aanwezig bij de personeelsvergadering. 
Het geschatte tijdsbeslag voor de voorzitter bedraagt 6 uur per maand. 
Een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten voor bestuur- en toezichthouders. 
Vergoeding vindt plaats ter hoogte van de maximale vrijwilligersvergoeding. 
 
Procedure 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek met twee leden van de RvT op 6 
of 7 juli a.s. De geselecteerde kandidaat zal vervolgens worden uitgenodigd voor een 
kennismakingsgesprek met de directeur-bestuurder.  
Er wordt gestreefd om de nieuwe voorzitter in de RvT-vergadering van 26 augustus 2022 te benoemen.  
 
Reageren 
Herken je je in bovenstaande profiel dan nodigen we je van harte uit te solliciteren vóór 30 juni a.s. via de 
mail  info@kernkracht.nl met toezending van je CV en motivatie. Voor meer informatie over de functie 
kun je terecht bij mevrouw Eleonore Karman, lid RvT  T. 06-43385332.  
 
Meer informatie over KernKracht?  
www.kernkracht.nl 

 


