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Raad van toezicht

Vacatures Raad van toezicht Chapeau Woonkringen
Stichting Chapeau Woonkringen organiseert en bestuurt woonvoorzieningen voor Beschermd 
wonen in Nederland, gebaseerd op lokale ouderinitiatieven, met als doel om mensen met een 
psychische aandoening een veilige woonplek te geven, die bijdraagt aan hun persoonlijk en 
sociaal herstel. Chapeau bevindt zich in de frontlinie van ontwikkelingen in de maatschappelijke 
participatie van mensen met psychische problematiek en de betrokkenheid van hun naasten. 
Onder de koepelstichting Chapeau Woonkringen ressorteren inmiddels tien lokale stichtingen, 
elk met hun eigen bestuur. Drie daarvan zijn operationeel, twee zijn er in aanbouw. De lokale 
woonkringen zijn vertegenwoordigd in een adviesraad, die de raad van toezicht en de raad van 
bestuur adviseert.
De ambitie van Chapeau Woonkringen is gericht op het uitbouwen van het aantal lokale 
woonkringen, waarin de kwaliteit van de dienstverlening goed is, medewerkers met plezier 
werken, binnen de financiële kaders. Meer informatie treft u aan op onze website 
www.chapeau-woonkringen.nl 

Raad van toezicht
In de raad van toezicht zijn twee vacatures ontstaan: voor de functie van voorzitter en voor de 
functie van lid van de raad van toezicht met juridische zaken als primair aandachtsgebied. 
De taken en vereisten van leden van de raad van toezicht vloeien voort uit de statuten en de 
(zorg-) governance code van Chapeau Woonkringen. De raad van toezicht houdt op 
maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op (de besturing van) de organisatie en is 
klankbord en werkgever van de bestuurders. 
De raad van toezicht toetst de plan- en besluitvorming en keurt waar nodig besluiten van de 
raad van bestuur goed. 

De raad van toezicht is naast toezichthouder en werkgever ook sparring partner van de 
bestuurders, gesprekspartner voor de adviesraad en extern ambassadeur van de organisatie. 
De raad van toezicht is vanuit zijn rol en positie nauw betrokken bij de invulling van de 
toekomstbestendige zorgvisie en organisatiestrategie. De raad van toezicht bestaat uit 6 leden 
en heeft tenminste twee maal per jaar overleg met de adviesraad. De raad van toezicht werkt 
met commissies: de auditcommissie financiën, de commissie selectie, bemensing en 
remuneratie en de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; de raad van toezicht komt 4 tot 5 
keer per jaar bij elkaar. 
Naast de hierna opgenomen profielvereisten en met het oog op een evenwichtige 
samenstelling, is een inspirerende visie op ondernemerschap in de zorg, een relevant netwerk 
en kennis van vraagstukken en opgaven in de bedrijfsvoering gewenst. 

Algemene functie-eisen raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht dienen over de algemene competenties van 
toezichthouders te beschikken:  
• betrokkenheid bij en visie op het maatschappelijk middenveld; de geestelijke 

gezondheidszorg in het bijzonder; 
• affiniteit met de doelstelling en achtergrond van Chapeau Woonkringen; 
• relevant netwerk in de regio en zo mogelijk in de zorgsector; 
• algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, strategisch inzicht, helikopterview, 

integraal denkvermogen; 
• een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand, heldere visie op de balans 

en samenhang tussen toezicht houden en besturen; 
• bestuurders als klankbord en sparring partner terzijde staan; 
• het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurders toetsen; 
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• advies en toezicht in teamverband; met verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke 
opstelling; 

• inspirerend en in samenwerking inbreng hebben én met behoud van de relatie kritisch 
durven zijn; 

• extern een rol kunnen vervullen in het belang van de stichting; 
• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan Chapeau Woonkringen 

stellen. 

Functieomschrijving voorzitter raad van toezicht

De rol van de voorzitter
De voorzitter is eerste aanspreekpunt en klankbord voor de raad van bestuur; iemand die op 
strategisch niveau aansprekende inbreng heeft, innovatief en creatief is in denken en 
ontwikkelen. Daarnaast leidt de voorzitter de vergaderingen van de raad van toezicht, zorgt 
voor een gedragen besluitvorming en weet beide rollen op de juiste wijze te verbinden. De 
voorzitter speelt een belangrijke rol in de discussie over strategie en stakeholders-beleid, over 
ondernemerschap en bedrijfsmatige ontwikkelingen. 
De voorzitter geeft inhoud aan de werkgeversrol richting de bestuurders, individueel en als 
team. De voorzitter bereidt, in overleg met de raad van bestuur, de agenda voor de 
raadsvergaderingen voor en is verantwoordelijk voor het voeren van een jaarlijks 
functioneringsgesprek met de leden van de raad van bestuur, als team en individueel. 
Daarnaast is de voorzitter uit hoofde van zijn rol leidend in de goede invulling van de 
governance en zorgt voor jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad zelf. De 
voorzitter maakt gebruik van de deskundigheid en kwaliteiten van de leden van de raad van 
toezicht, geeft invulling aan het werken als team, en ondersteunt de toezichthouders bij hun 
taakinvulling. Hij of zij is intern en extern sociaal vaardig, onderhoudt de netwerken binnen en 
buiten, en vult waar nodig met gezag het voorzitterschap in.  
Het profiel van de voorzitter
We zoeken een voorzitter voor de raad van toezicht van Chapeau Woonkringen. Met actuele 
kennis van de ontwikkelingen in het zorgveld in het algemeen en in de Geestelijke 
gezondheidszorg in het bijzonder (Wet langdurige zorg, Wmo) en ervaring met de uitdagingen 
van maatschappelijk ondernemerschap en bedrijfsvoering.  
Een voorzitter die snapt voor welke uitdagingen een ouderinitiatief als Chapeau Woonkringen 
staat. 
Een ervaren toezichthouder met uitstraling; iemand die actief in het leven staat. Een relevant 
netwerk in de zorg is uiteraard een pré. 
Iemand met visie op de ontwikkelingen in het brede sociaal domein en met veel gevoel voor 
samenwerkingsverbanden; die van buiten naar binnen kan denken en daarvoor 'in gesprek' is 
met de organisatie en met de buitenwereld. Die ook in termen van governance de rol en 
betrokkenheid van stakeholders snapt, zowel intern (Chapeau Adviesraad) als extern en die 
mede op basis daarvan vorm geeft aan een betekenisvolle relatie met de raad van bestuur. 
Een stevige persoonlijkheid met leiderschapskwaliteiten; iemand die zich op genuanceerde 
wijze uitspreekt én waar nodig ‘het lastige gesprek’ kan voeren. Een voorzitter die vertrouwen 
uitstraalt, transparant communiceert en op geïnspireerde wijze deze rol vervult; een vrije 
denker die in staat is om gezamenlijk op meerdere niveaus te informeren en discussiëren, 
strategische verkenningen en besluitvormingsprocessen te begeleiden.  
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Functie-omschrijving lid van de raad van toezicht 
De rol van het lid van de raad van toezicht 
Wij zoeken ter versterking van de raad van toezicht een lid (m/v) met juridische zaken als 
primair aandachtsgebied. De kandidaat voldoet aan de hierboven genoemde algemene 
functie-eisen voor leden van de raad van toezicht. 
Hij/zij kijkt mee en adviseert met betrekking tot de juridische (huurrecht- en zorggerelateerde) 
aspecten van het beleid ten aanzien van bewoners en hun naasten. 
Hij/zij kijkt mee en adviseert waar nodig over de overeenkomsten met woningcorporaties en 
zorginstellingen. 
Hij/zij is lid van de Commissie selectie, bemensing en remuneratie van de raad van toezicht. 
Hij/zij voelt zich betrokken bij de doelstelling van beschermd wonen voor mensen met ernstige 
psychische problematiek. 
Hij/zij is ingevoerd in de juridische regelgeving van de zorg en heeft kennis van het zorg-
gerelateerde vastgoedrecht. 

Sollicitatieprocedure
De inschrijftermijn voor deze positie sluit op 30 juni 2018. De raad van bestuur heeft een 
adviserende rol. De adviesraad heeft het recht tot voordracht. 
Wij zijn benieuwd te lezen waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen. Uw CV met motivatie 
zien wij graag tegemoet. U kunt deze per e-mail toezenden aan:  

L.J.M. Hulsebos (waarnemend voorzitter van de raad van toezicht), voor aanvullende 
informatie desgewenst bereikbaar onder 06 5151 0166 
e-mail adres: leo.hulsebos@chapeau-woonkringen.nl 
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