De Annenborch is een moderne en eigentijdse organisatie voor ouderenzorg in Rosmalen. Zij
richt zich op senioren die nu én in de toekomst een beroep doen op zorg- en dienstverlening,
zowel thuis als binnen de muren van het woonzorgcentrum. De relatie tussen mensen, het streven naar plezier in een onderling goede samenwerking staat bij de Annenborch voorop. Zo
wordt het lokale en sociale belang zichtbaar gediend, is er sprake van ‘un goeien aard’. Bij de
Annenborch werken we zorgzaam, oprecht en gastvrij.
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van één van de leden zijn wij op zoek naar
een nieuw

Lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de Annenborch bestaat uit drie leden. Zij geeft naast de toezichthoudende en de werkgeversrol in het bijzonder aandacht aan de klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder vanwege de kleinschaligheid van de organisatie. RVT leden zijn om dezelfde
reden ter ondersteuning van de directeur/ bestuurder soms (gevraagd) aanwezig bij overleg
met stakeholders.
Met het oog op een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar
kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:








kunnen denken vanuit cliëntbelangen
ruime ervaring in de zorg en kennis van de dynamiek van de processen in de ouderenzorg,
bij voorkeur vanuit een strategische positie
ervaring als toezichthouder heeft de voorkeur
verantwoordelijkheid voor governance en naleving van de code zorg
kennis hebben van de lokale ontwikkelingen in de brede regio ’s-Hertogenbosch
een academisch werk- en denkniveau
u bent toegankelijk en sociaal betrokken

Voor wat betreft de vergoedingen houdt De Annenborch zich aan de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).
De Annenborch onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur en
toezicht in de Zorgbrede Governance Code.
Interesse;
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van Curriculum Vitae kunt u vóór 3 november 2017 sturen
aan:
secretariaat@annenborch.nl, o.v.v. vacature RvT
Ouderenzorg De Annenborch,
t.a.v. Marsja de Groen, directiesecretaresse
De Hoef 100, 5242 CN Rosmalen,
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Mw. J. Pander, directeur/bestuurder 073-8519600 of
dhr. A. Hengeveld, voorzitter Raad van Toezicht 06-23172007.
Voor nadere informatie over De Annenborch verwijzen wij naar onze website
www.annenborch.nl
De gesprekken staan gepland op vrijdagochtend 17 november a.s. De procedure is gericht op
een benoeming per 1 december 2017

