Stichting OOK zoekt Lid Raad van Toezicht
Het doel van deze functie is toezicht houden op het besturen van de organisatie Stichting OOK
Begeleiding. Stichting OOK Begeleiding is een autismecentrum dat begeleiding biedt aan personen
met een autisme spectrum stoornis of aanverwante aandoening in alle leeftijdscategorieën.
De Raad van Toezicht houdt toezicht en geeft advies over het beheer en het verzorgen van een
gezonde continuïteit van de organisatie op het strategisch beleid, de continuïteit, het financieel
beleid, het personeelsbeleid, de cliëntenzorg en de overige bedrijfsprocessen. Binnen de Raad van
Toezicht wordt gewerkt volgens de uitgangspunten en principes van de vigerende Governancecode
Zorg.
Als uitgangspunt geldt dat de Raad van Toezicht uit vijf leden bestaat, waarbij ernaar wordt gestreefd
om binnen de Raad van Toezicht de volgende voor haar functioneren gewenste deskundigheden
beschikbaar te hebben:
-

op financieel-economisch;
op het gebied van de zorg;
op het gebied van HRM/marketing;
op het gebied van bestuur en strategie;
op het gebied van wet- en regelgeving;
op juridisch gebied.

Onze gewenste lid Raad van Toezicht:













is evenwichtig in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
heeft bestuurlijke kwaliteiten
is snel in het creëren van overzicht en het verwerven van inzicht
is besluitvaardigheid
heeft een proactieve houding
bezit gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen
kan samenwerken in teamverband
heeft kritische zelfreflectie.
heeft communicatieve vaardigheden
is onafhankelijk en integer
heeft meerdere deskundigheidgebieden
heeft minimaal een HBO denk of werkniveau

Naast deze kwaliteiten wordt er gezocht naar een authentieke, onderzoekende persoonlijkheid met
een kritische blik, open houding en gevoel voor humor.
Lidmaatschap Raad van Toezicht
We verwachten dat leden over voldoende tijd en mogelijkheden beschikken om zich tussen de zes à
tien maal jaarlijks vrij te maken voor de vergaderingen en bijeenkomsten van de Raad van Toezicht.
De functie is onbezoldigd en de leden worden niet in dienstverband benoemd.
Interesse of wil je meer informatie? stuur je vraag of CV en motivatie naar
raadvantoezicht@ookbegeleiding.nl of bel naar 06 45 75 65 06.

