Ziet u zichzelf “zitten” als TOEZICHTHOUDER bij Gevangenenzorg Nederland?
Wij zoeken per 1 januari 2017 een nieuw lid voor de Raad van Toezicht voor de portefeuille financieel
maatschappelijk draagvlak.
Organisatie
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-patiënten en hun
familieleden. Via een landelijk netwerk van ruim 600 competente vrijwilligers verlenen wij zorg aan hen. Het
werk wordt gecoördineerd vanuit ons kantoor te Zoetermeer met een betaalde staf van 25 fte. Onze manier
van werken wordt gekenmerkt door de kernwaarden: barmhartige gerechtigheid, respect, vrijwilligheid en
competent. Wij geloven in herstel en willen gevangenen en hun familieleden begeleiden naar een hoopvolle
toekomst zonder criminaliteit. Als non-profit organisatie is Gevangenenzorg Nederland financieel sterk
afhankelijk van giften en fondswerving. De organisatie staat onder leiding van de directeur-bestuurder (Raad
van Bestuur). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
Functiebeschrijving
U vervult de rol van toezichthouder op een betrokken en professionele wijze. Betrokken op de inhoud van
het werk en betrokken vanuit de Bijbelse notitie van barmhartigheid aan de medemens. De toezichthouder is
daarnaast deskundig en weet de balans tussen betrokkenheid en zakelijkheid te bewaren. De visie en missie
wordt jaarlijks concreet vertaald in een jaarplan. De Raad van Toezicht vergadert vier maal per jaar met de
Raad van Bestuur over het gevoerde beleid. Verder is de Raad ook klankbord en gesprekspartner van de
Raad van Bestuur.
Wij komen graag in contact met kandidaten (v/m) die:
 beschikken over bestuurlijke c/q. toezichthoudende kwaliteiten of ervaring daarin hebben en

maatschappelijk betrokken zijn;







bekend zijn met de gang van zaken en regelgeving op het werkgebied van Gevangenenzorg;
kennis hebben van ondernemerschap in de dienstverlenende sector (waaronder het notariaat);
inzicht hebben in private en publieke geldstromen;
een relevant (zakelijk) netwerk hebben;
bekend zijn met management van een zorgorganisatie die werkt met zowel professionals als vrijwilligers;
aandacht hebben voor de invulling van het perspectief van hulpvragers en vrijwilligers binnen het kader
van hun relatie met Gevangenenzorg;
 kennis hebben van systemen voor kwaliteitsontwikkeling en -borging;
 affiniteit hebben met de doelstelling en functie van Gevangenenzorg Nederland;
 op beleidsmatig niveau als gesprekspartner en klankbord kunnen fungeren.
Profiel
 belangstelling voor (en eventueel kennis en inzicht op) het terrein van zorg aan ingeslotenen;
 economische en/of juridische kennis en ervaring;
 een kritische en onafhankelijke opstelling in het toezien op het beleid;
 voldoende tijd voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen;
 kunnen combineren van toezicht houden en tonen van betrokkenheid;
 zowel kunnen beoordelen en controleren als adviseren en stimuleren;
 wij verwachten van de nieuwe toezichthouder dat hij onze christelijke identiteit van harte onderschrijft en
belijdend of meelevend lid is van een reformatorische kerk of christelijke gemeente;
 maatschappelijk actief in het arbeidsproces.
Aanvullende informatie
Voor geïnteresseerden is een informatiepakket beschikbaar. U verricht uw taken pro Deo.
Informatie over de vacature is te verkrijgen bij drs. Servaas Stoop, voorzitter van de Raad van Toezicht (tel:
06-22525848) en / of mr. Hans Barendrecht, directeur-bestuurder via 079-3310568.
Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met CV vóór 3 oktober a.s. gericht aan Gevangenenzorg Nederland,
t.a.v. drs. Servaas Stoop, voorzitter Raad van Toezicht, Postbus 2701 GA Zoetermeer. U kunt ook mailen
naar info@gevangenenzorg.nl onder vermelding van RvT.

