
  

  Pagina 1 van 3 

Vacature Raad van Commissarissen, algemeen lid 
 

In verband met het aanstaande vertrek van één van onze commissarissen ontstaat er een 

vacature voor een algemeen lid van de Raad van Commissarissen.  

De Raad van Commissarissen van IZT-Limburg bestaat uit 3 leden. Gezocht wordt naar 

kandidaten met minimaal HBO werk- en denkniveau en met ruime management/bestuurlijke 

ervaring. Ruime ervaring met wet- en regelgeving in de zorg, maar ook met de bekostiging vanuit 

zorgverzekeraars en overheid is een vereiste.  

Toezichthoudende ervaring heeft de voorkeur maar is niet vereist 

Algemeen 

IZT-Limburg is een thuiszorgorganisatie die in 2008 is opgericht door twee IC-verpleegkundigen 

die jarenlang in zorgcentra, verpleeghuizen en (academische) ziekenhuizen hebben gewerkt. 

Eén van de oprichters heeft jarenlange managementervaring. 

De missie van IZT-Limburg is gericht op het aanbieden van een zo breed mogelijk zorgpakket 

waardoor de klant langer thuis kan blijven wonen. Om dit te realiseren wordt naast reguliere 

thuiszorg ook gespecialiseerde thuiszorg op topniveau geboden. Een goede kwaliteit van zorg 

staat daarbij voorop. IZT-Limburg is vooral actief in de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen. 

De specialistische zorg wordt in heel Zuid-Limburg geleverd. 

Missie 

De missie en visie van IZT-Limburg is het leveren van een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit 

van leven van zorgbehoevenden in de regio Westelijke Mijnstreek voor zowel ZvW, PGB, WLZ  

en Particuliere zorg. Er wordt wijkgericht gewerkt waarin de cliënt centraal staat. IZT-Limburg wil 

een betrouwbare, professionele werkgever zijn, die sterk betrokken is bij zijn personeel met een 

persoonlijke aanpak. 

Certificaten 

IZT-Limburg is ISO/HKZ gecertificeerd en streeft voortdurend naar een hoge kwaliteitsstandaard 

waarbij de cliënttevredenheid centraal staat. Het werk en inzet van de organisatie en 

medewerkers wordt door de cliënt zeer goed gewaardeerd. IZT is trots op de hoge 

klanttevredenheidsscores die ze iedere keer weer behalen. 

Organisatie 

IZT-Limburg vindt goed ondernemingsbestuur (Corporate Governance) van groot belang. IZT-

Limburg heeft haar governancestructuur ingericht op basis van de zorgbrede Governance Code. 

Deze code geeft aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. IZT-Limburg onderschrijft deze 

code. Goed ondernemingsbestuur is niet alleen een zaak van procedures, reglementen, regels of 

plaatsen van informatie op het internet. Het gaat er om dat er gehandeld wordt op basis van 

gemaakte afspraken en dat men elkaar hierop aanspreekt wanneer dat niet gebeurt. Alleen dan 
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gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zorgvuldigheid, checks en balances, in de 

praktijk leven. Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen. 

IZT-Limburg heeft haar Governance structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Zij 

heeft een Raad van Commissarissen van drie personen, een bestuur bestaande uit één persoon. 

De taken van het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in de statuten en 

reglementen. Conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode en de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid: 

• is de raad van commissarissen proactief betrokken bij ontwikkelingen in de sector VVT 
oftewel thuiszorg in de breedste zin des woords; 

• staat de kwaliteit van de zorg daarin centraal; 
• kent de Raad van Commissarissen het krachtenveld van de landelijke en gemeentelijke 

politieke arena, de ontwikkelingen in de maatschappij en de regio in het bijzonder; 
• is de Raad van Commissarissen nauw betrokken bij de beleidsontwikkeling, de 

toekomstvisie en missie van IZT-Limburg; 
• houdt de Raad van Commissarissen toezicht op de voorwaarden waaronder de 

organisatie goed kan functioneren, nu en in de toekomst; 
• fungeert de raad als stevige sparringpartner en klankbord voor het Bestuur; 
• evalueert de Raad van Commissarissen periodiek het functioneren van bestuur (directie) 

en de organisatie. De Raad van Commissarissen van IZT-thuiszorg is samengesteld op 
basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheid en 
achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van 
Commissarissen wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele 
leden. De raad hecht aan diversiteit in zijn samenstelling 

De Raad van Commissarissen vergadert ’s avonds. De zittingsperiode is 4 jaar. Een 

Commissaris kan maximaal één maal herbenoemd worden. Voor de leden van de Raad van 

Commissarissen is door de organisatie een bestuurders- aansprakelijkheidsverzekering 

afgesloten. 

Profiel 

Leden van de Raad van Commissarissen hebben algemene bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. 

Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de 

ontwikkeling in hun eigen vakgebied en blijven zich verdiepen in de maatschappelijke 

ontwikkelingen in het algemeen en die in de zorg in het bijzonder. 

Het algemene profiel voor een lid van de Raad van Commissarissen is als volgt: 

• Affiniteit met zorg in het algemeen en de doelstelling van de organisatie in het 
bijzonder. 

• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring  

• Ruim strategisch inzicht. 

• Het vermogen en de attitude om de directie een klankbord te geven, zonder in 
bestuurlijke verantwoording te treden. 

• Het vermogen om het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de 
organisatie te toetsen. 

• Het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.  
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• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de 
aangelegenheden die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn. 

• Voldoende beschikbaarheid. 
 

En aanvullend: 

• U beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 
• U hebt geen onverenigbare belangen, posities of relaties; 
• U stelt tijd beschikbaar voor de reguliere vergaderingen, minimaal 4 maal per jaar, 

evenals voor overige bijeenkomsten; 
• U beschikt over een breed netwerk en bent bereid dit aan te wenden; 
• U handelt conform de richtlijnen van de Zorgbrede Governancecode. 

Gelet op de huidige portefeuilleverdeling binnen de Raad van Commissarissen zijn wij op zoek 

naar een kandidaat met ruime kennis en ervaring op het gebied van gezondheidszorg. Gelet op 

de samenstelling van de Raad van Commissarissen gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit 

naar een vrouwelijke kandidaat. 

Nadere inlichtingen over de vacature kunnen ingewonnen worden bij de heer Roy Derks, 

bestuurder, via email adres: r.derks@izt-limburg.nl                                                                                 

Een sollicitatie, middels motivatiebrief en cv, kunt u versturen aan de voorzitter van de Raad van 

Commissarissen, de heer H. Gubbels, via emailadres info@izt-limburg.nl.  De sluitingsdatum is 31 

maart 2019. 

Ter aanvulling, het betreft hier geen functie in loondienst en voldoet daarom ook niet aan de 

sollicitatie eisen van het UWV. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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