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Vacature Raad van Toezicht 
 

 

De welzijnsorganisaties Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn (Barendrecht) zoeken een nieuw lid 

met een profiel financiën en/of sociaal domein voor hun Raden van Toezicht. 

 

Het welzijnswerk is belangrijker dan ooit. Verslechterde sociale omstandigheden gaan gepaard met 

een ongezonde levensstijl waardoor het lastiger wordt om mee te kunnen draaien in de samenleving. 

Vandaar dat een aantal jaren geleden de decentralisaties in het sociaal domein zijn ingevoerd met als 

doel minder zorg en meer welzijn in de buurt. Want meer dan 20 procent van de Nederlanders (3,5 

miljoen mensen) heeft enige vorm van ondersteuning nodig bij kwesties rondom opvoeden, opgroeien, 

inkomen, schulden, relatie, wonen, netwerk, etc. Deze 3,5 miljoen mensen varen wel bij een buurt met 

voorzieningen voor ontmoeting die fundamenteel bijdragen aan een levendige gemeenschap en een 

betrouwbaar vangnet door professionals, vrijwilligers en/of sociaal netwerk.  

 

De samenleving is continu in beweging. Dat is ook van invloed op de rol en de invulling van het 

welzijnswerk. Hierbij valt te denken aan thema´s als eenzaamheid, dementie, inclusiviteit, participatie 

en de veranderende rol tussen overheid en inwoners. Dit zijn thema´s die vragen om toekomstgerichte 

visie, dialoog met externe partners en reflectie. Deze vacature als Raad van Toezicht lid geeft u de 

kans om een belangrijke bijdrage te leveren in het positioneren van het Welzijnswerk in de toekomst in 

de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht. 

 

Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Zo 

draagt zij bij aan de leefbaarheid van de gemeente en geeft zij de kans dat iedereen mee kan doen. 

KijkopWelzijn richt zich vooral op het bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in 

Barendrecht en op het verbeteren van de interactie tussen de verschillende groepen in de 

samenleving. 

 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden met lokale betrokkenheid en kennis van het 

lokale politiek-bestuurlijke netwerk. Tevens heeft hij inzicht in de maatschappelijke opdracht en 

relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De Raad van Toezicht controleert en adviseert 

de directeur-bestuurder die de stichtingen feitelijk bestuurt. De Raad van Toezicht vergadert tenminste 

6 keer per jaar. Binnen de Raad van Toezicht hebben leden specifieke aandachtsgebieden. Gezien de 

samenstelling van de huidige Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar kandidaten die thuis zijn op 

het terrein van financiën en/of het sociaal domein. 

 

Heeft u interesse om als lid van de Raad van Toezicht bij te dragen aan de maatschappelijke opgave 

van de welzijnsorganisaties, solliciteert u dan op deze vacature. 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen (www.welzijnalbrandswaard.nl en 

www.kijkopwelzijn.nl) of contact opnemen met Peter van Vugt (voorzitter) via p.vugt@kijkopwelzijn.nl. 

 

Interesse 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 30 april 2021 door een motivatie met curriculum 

vitae te mailen naar p.vugt@kijkopwelzijn.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 21 mei; 

de tweede ronde op vrijdag 28 mei. De eerste ronde is in ieder geval digitaal. Startdatum is 1 juli 2021. 

 

http://www.welzijnalbrandswaard.nl/
http://www.kijkopwelzijn.nl/
mailto:p.vugt@kijkopwelzijn.nl
mailto:p.vugt@kijkopwelzijn.nl
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Profiel leden Raad van Toezicht KijkopWelzijn (Barendrecht) en Welzijn 
Albrandswaard 
 

Welzijn Albrandswaard en KijkopWelzijn 

Er is sprake van twee zelfstandige organisaties: Stichting Welzijn Albrandswaard en Stichting 

KijkopWelzijn. 

 

Welzijn Albrandswaard biedt ondersteuning en diensten aan alle inwoners van Albrandswaard. Zo 

draagt zij bij aan de leefbaarheid van de gemeente en geeft zij de kans dat iedereen mee kan doen. 

Bij de organisatie werken ca. 20 medewerkers en zijn ca. 250 vrijwilligers actief. Er is sprake van 

ongeveer een € 1 miljoen reguliere subsidie. 

 

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht voor iedereen en richt zich vooral op het 

bieden van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van 

de interactie tussen de verschillende groepen in de samenleving. 

Bij de organisatie werken ca. 25 medewerkers en zijn ca. 130 vrijwilligers actief. De reguliere subsidie 

bedraagt ongeveer € 1.3 miljoen. 

 

Raad van Toezicht 

Er is sprake van twee zelfstandige organisaties die op onderdelen samenwerken. Beide organisaties 

hebben bijvoorbeeld dezelfde directeur-bestuurder. De samenwerking komt ook tot uitdrukking in de 

Raad van Toezicht. Formeel hebben beide organisaties elk een eigen Raad van Toezicht. De 

personele samenstelling van beide Raden van Toezicht is echter identiek. Vandaar dat gesproken 

wordt over een Raad van Toezicht. 

 

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de 

algemene zaken van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de Stichting KijkopWelzijn. Hij analyseert 

en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving, houdt afstand van de dagelijkse gang van zaken, 

levert een meerwaarde door kennis, ervaring, netwerk en optreden en is objectief, onafhankelijk en 

transparant. 

 

Verschillende onderwerpen worden voorbereid in een drietal commissies (commissie beleid, 

commissie financiën en commissie remuneratie). In deze commissies participeren leden van de Raad 

van Toezicht. Voor een nadere beschrijving van de taken en doelstellingen van de Raad van Toezicht 

kunt u de koersdocumenten Goed bestuur en toezicht van de Raad van Toezicht raadplegen. Een 

nadere beschrijving van de kenmerken van de leden van de Raad van Toezicht treft u hieronder aan. 

 

Tijdsbesteding kernactiviteiten 

De hoofdactiviteiten van de Raad van Toezicht betreffen de vergaderingen van de Raad van Toezicht 

en de commissievergaderingen.  De Raad van Toezicht vergadert ca. zesmaal per jaar. Daarnaast 

vergaderen de commissies ook een aantal malen per jaar. Incidenteel neemt een vertegenwoordiger 

van de Raad van Toezicht deel aan bestuurlijke overleggen met gemeente en overleggen met het 

personeel. 

 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden met lokale betrokkenheid en kennis van het 

lokale politiek-bestuurlijke netwerk. Tevens heeft hij inzicht in de maatschappelijke opdracht en 

relevante ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Binnen de Raad van Toezicht hebben leden 

specifieke aandachtsgebieden. 
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Door het vertrek van een lid van de Raad van Toezicht gaat een vacature ontstaan. De Raad van 

Toezicht zoekt een nieuwe collega met het profiel financiën en/of sociaal domein. 

 

Wat wij verder vragen 

▪ Hbo werk- en denkniveau; 

▪ financiële en economische kennis; 

▪ inzicht in strategische processen; 

▪ ervaring met bestuurlijke zaken; 

▪ een actief relevant netwerk; 

▪ kennis van het sociaal werk; 

▪ beschikbaar voor minimaal zes gecombineerde vergaderingen per jaar. 

 

Vergoeding 

Voor deze functie is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. (Zie daarvoor ook de Koersdocumenten 

Goed bestuur en toezicht.) 

 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u de websites raadplegen (www.welzijnalbrandswaard.nl en 

www.kijkopwelzijn) of contact opnemen met Peter van Vugt (voorzitter van de Raad van Toezicht) via 

06 12951446. 

 

Interesse 

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot en met 30 april 2021 door een motivatie met curriculum 

vitae te mailen naar p.vugt@kijkopwelzijn.nl. De gesprekken zullen in de tweede helft van mei 

plaatsvinden. Startdatum is 1 juli 2021. 

 

Beschrijving kenmerken Raad van Toezicht 

 

Rol- en taakopvatting (samenvatting)  

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de 

algemene gang van zaken binnen Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA) en Stichting KijkopWelzijn 

(KoW) en staat de directeur-bestuurder met raad ter zijde op basis van de Governancecode Sociaal 

Werk. Het toezicht omvat zowel het goedkeuren van besluiten en het vaststellen van plannen van de 

directeur-bestuurder zoals bepaald in de statuten van SWA/KoW en het reglement voor de raden van 

toezicht SWA en KoW, alsook het monitoren van het functioneren van de directeur-bestuurder en de 

stichtingen en het waar nodig interveniëren. Kort samengevat: 

a. de Raad van Toezicht analyseert en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en 

intervenieert wanneer nodig; 

b. de Raad van Toezicht houdt afstand van de dagelijkse gang van zaken in de organisatie; 

c. de Raad van Toezicht levert een meerwaarde door kennis(niveau), ervaring, contacten / netwerk 

en optreden; 

d. de Raad van Toezicht is objectief en onafhankelijk en opereert transparant. 

 

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat leden voldoende tijd beschikbaar hebben om hun 

verantwoordelijkheden adequaat te vervullen en gezamenlijk beschikken over de benodigde kennis en 

kunde om toezicht te houden op deze organisatie. Ieder lid is zelfstandig in staat om zich over de 

diverse aspecten van de organisatie en bedrijfsvoering een oordeel te vormen.  

 

Algemene kenmerken  

Voor de algemene samenstelling van de Raad van Toezicht geldt:  

http://www.welzijnalbrandswaard.nl/
http://www.kijkopwelzijn/
mailto:p.vugt@kijkopwelzijn.nl
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1. Voldoende lokale betrokkenheid. 

2. Voldoende kennis van het lokale politiek-bestuurlijke netwerk. 

3. Voldoende kennis van het lokale sociaal werk en de lokale maatschappelijke opdracht. 

4. Voldoende kennis van (relevante) maatschappelijke ontwikkelingen in het sociaal domein.  

 

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht enkele eigenschappen specifiek benoemd:  

1. Minimaal één lid is actief of nauw betrokken in een lokaal politiek-bestuurlijke omgeving en is 

bekend met de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk. 

2. Minimaal één lid is actief in het sociaal werk en kent de uitvoeringspraktijk. 

3. Minimaal één lid is betrokken inwoner van de gemeente waarin de organisatie werkzaam is en 

goed op de hoogte van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en sentimenten in deze 

gemeente. 

4. De Raad van Toezicht is divers samengesteld.  

 

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen, conform de statuten. 

Uitgangspunt is een Raad van Toezicht die in ieder geval bestaat uit vijf personen. 

 

Individuele kenmerken  

Algemeen  

1. Leden van de Raad van Toezicht hebben binding met de regio waarin KoW en SWA werkzaam 

zijn. 

2. Leden van de Raad van Toezicht vullen elkaar aan qua kennis, ervaring en netwerk. 

3. Leden van de Raad van Toezicht zijn objectief, onafhankelijk en vrij van een verantwoordingsplicht 

naar een achterban. 

4. Leden van de Raad van Toezicht hebben een intrinsieke motivatie, affiniteit met de 

maatschappelijke doelstelling van KoW en SWA, collegialiteit en bereidheid tot samenwerking. 

5. Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat het beleid en functioneren van KoW en SWA en de 

directeur-bestuurder te beoordelen en de directeur-bestuurder met raad ter zijde te staan. 

6. Leden van de Raad van Toezicht brengen en houden benodigde deskundigheid op peil (o.a. 

bedrijfseconomische kennis, kennis van sociaal werk). 

7. Leden van de Raad van Toezicht bieden gezamenlijk de kwaliteit en diversiteit die KoW en SWA 

de komende jaren nodig hebben. 

 

Leden van de Raad van Toezicht hebben elk navolgende competenties:  

1. Analytisch vermogen (hbo / academisch werk- en / of denkniveau). 

2. Inzicht in strategische afwegingsprocessen. 

3. Kennis van of affiniteit met het veld van sociaal werk. 

4. Kennis van of ervaring met organisatieprocessen en bestuurlijke zaken. 

5. Een actief relevant netwerk. 

6. Kunnen werken en denken vanuit het RvT-model. 

7. Goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

8. Het vermogen in teamverband te kunnen werken, maar tevens besluitvaardig, resultaatgericht en 

doortastend. 

9. Functioneel kritische houding. 

10. Kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen, gevoel voor politieke verhoudingen. 

11. Affiniteit met de visie, missie, strategie en doelstellingen van KoW dan wel SWA. 

12. Kennis van één of meer van navolgende relevante aandachtsgebieden:  

a. Financiën en economie. 

b. Sociaal Werk. 

c. Bestuurs- en/of organisatiekunde. 


