
 

Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal 

gebied voor kinderen, jongeren en volwassenen. Ons centrum beschikt over het kwaliteitskeurmerk HKZ voor 

instellingen van de Geestelijke Gezondheidszorg. Therapeutisch Centrum GGZ werkt vanuit vestigingen in 

Emmeloord, Lelystad, Dronten, Kampen, Genemuiden en Barneveld met ruim 80 medewerkers. Het team van 

zeer gemotiveerde medewerkers is de basis van de professionele hulpverlening aan de cliënten, waarbij de 

aandacht voor zingeving een vanzelfsprekende plaats heeft. 

 
Voor ons centrum zoeken wij een:  

Lid voor de Raad van Toezicht, aandachtsgebied Zorg   
 

Functie-inhoud 

Naast de formele verantwoordelijkheden als werkgever van de raad van bestuur heeft de raad van toezicht 

een toezichthoudende en adviserende functie. Haar handelen is mede gebaseerd op de Governance Code 

Zorg. Zij probeert samen met de raad van bestuur een meerwaarde voor de organisatie en haar stakeholders 

te zijn.  

Zij laat zich leiden door basisprincipes als openheid, integriteit, strategisch handelen, verbinden en creativiteit. 

 

De raad van toezicht vergadert zes keer per jaar met de raad van bestuur.  

 

Wij zoeken een strategisch sparringpartner voor de raad van bestuur met gevoel voor bestuurlijke 

verhoudingen. Iemand met ervaring als toezichthouder in de zorg en wonend in de regio van Therapeutisch 

Centrum GGZ.  

 

Functie-eisen  

 Bestuurlijk en/of toezicht ervaring  

 Kennis van de organisatie van zorg, van kwaliteit- en veiligheidsaspecten  

 Gericht op oplossingen en samenwerking 

 Woonachtig in het werkgebied van de stichting  

 Bewust zijn van de politieke omgeving en de belangen van de stakeholders  

 Strategisch denkvermogen op HBO of WO niveau. Communicatief en sociaal vaardig en beschikking over 

een relatienetwerk. Tevens bewust zijn van de positie als toezichthouder.  

 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kan er contact opgenomen worden met  

J.W. Bunschoten, voorzitter Raad van Toezicht (telefoon: 0527 – 65 23 04).  

 

Schriftelijke reactie kunt u tot en met 16 oktober 2020 sturen aan: 

 

Afdeling P&O, t.a.v. mevr. K. van der Wal 

Nagelerweg 5 

8304 AB  EMMELOORD 

pz@therapeutisch-centrum.nl 

 

De gespreksrondes zullen plaatsvinden op woensdag 28 oktober 2020.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
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