
 

 

Algemene profielschets Lid van de Raad van Toezicht SJG Weert 

 

SJG Weert is een algemeen ziekenhuis dat zich ten doel stelt om op professionele wijze hoogstaande 

zorg te bieden. SJG Weert is kleinschalig en kenmerkt zich door korte lijnen en klantvriendelijkheid. 

Zij biedt alle basisspecialismen en werkt nauw samen met partners in de regio. De klant komt steeds 

op de eerste plaats.   

SJG Weert heeft een eenhoofdig bestuur en een Raad van Toezicht.  

Algemene vereisten 

De leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een bestuurlijke/management 

ervaring. Zij moeten het juiste evenwicht kunnen bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke 

afstand, en tussen het functioneren als toezichthouder en als klankbord/adviseur van de Raad van 

bestuur. Integriteit en het vermogen te werken in teamverband zijn noodzakelijke eigenschappen. 

Van de toezichthouders  wordt verwacht dat zij ten minste zeven avonden per jaar goed voorbereid 

aan vergaderingen deelnemen en daarnaast beschikbaar zijn voor commissievergaderingen, 

deelname aan congressen en opleidingen en bij eventueel te beleggen extra bijeenkomsten in 

verband met gebeurtenissen die betrokkenheid van de RvT vereisen. 

De kandidaat beschikt over: 

• Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting. 

• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring. 

• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

• Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te 

staan. 

• Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te 

toetsen. 

• Het vermogen om in teamverband toezicht uit te oefenen en advies te geven. 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

• Inzicht in de eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid, die aan een zorgorganisatie 

gesteld moeten worden ten behoeve van de continuïteit. 

• Het vermogen om zich kritisch en op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van 

Bestuur ter besluitvorming, toetsing of advies voorgelegde vraagstukken. 

• Voldoende beschikbaarheid. 

• Kennis van en eventueel ervaring met de governancecode voor de zorg die SJG Weert toepast.  

 

Afhankelijk van de in te vullen vacature gelden specifieke vereisten. 
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