Vacature leden Raad van Commissarissen
Aalsterveld Psychologen, instelling voor GGZ, is voor haar Raad van Commissarissen op zoek naar een
tweetal nieuwe leden. Om een evenwichtige samenstelling van de RvC te waarborgen komen we
graag in contact met zowel:
-

Kandidaten met inhoudelijk financieel juridische expertise
Kandidaten met expertise op het gebied van GGZ

Wat vragen we verder voor deze functie
-

Academisch werk- en denkniveau
Strategisch denkvermogen
Een goede antenne voor financiële en /of zorginhoudelijke vraagstukken
Analytische vermogens
Maatschappelijke betrokkenheid
Affiniteit met de GGZ
Verantwoordelijkheidsgevoel en integer handelen
Kritisch mee kunnen en willen denken in een zich ontwikkelende organisatie
Een enthousiaste en motiverende persoonlijkheid
Ervaring als toezichthouder is een pré

Wie zijn wij?
Aalsterveld Psychologen biedt psychologische behandeling binnen de BGGZ en de SGGZ aan
kinderen, jongeren en volwassenen. Onze praktijk bestaat sinds 2008 en is gevestigd op 2 locaties.
Inmiddels bestaat ons team uit 20 enthousiaste medewerkers. Bij Aalsterveld Psychologen staat een
persoonlijke benadering en aandacht voor de capaciteiten en wensen van onze cliënten steeds
voorop. We vinden het belangrijk dat cliënten zich prettig voelen in onze praktijk, de stap naar een
psycholoog is immers al groot genoeg. Graag bieden we daarom laagdrempelige, goede zorg in
‘gewone mensen’ taal. Humor en transparantie zijn kernwaarden binnen onze praktijk.
Governance model
De organisatie kent voor de bestuurlijke inrichting een scheiding van bestuur en intern toezicht: de
directie en een raad van Commissarissen (RvC).
De directeur vormt het bevoegd gezag en is, samen met de praktijkmanager, als management
verantwoordelijk voor strategie, beleid en uitvoering. Het management geeft leiding aan de
voorbereiding en uitvoering van het beleid binnen de instelling.
De RvC is het in de statuten verankerd orgaan met minimaal 2 leden, dat belast is met het intern
toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De RvC
laat zich hierbij leiden door de visie van de instelling. De RvC keurt de jaarrekening en de begroting
goed, eventueel in samenspraak met de accountant. Jaarlijks voert de RvC gesprekken met de
directie, waarin we samen kijken of we nog op de goede koers zitten. Leden zijn maximaal eenmaal
herbenoembaar voor de periode van vier jaar.
De RvC heeft als taken:
•
•

Toezicht en controle op het bestuur en de instelling
Toetsing van besluitvorming

•

Gevraagd en ongevraagd adviseren van het management

Het is belangrijk dat de principes verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid
herkenbaar zijn in de manier waarop eenieder vormgeeft aan de Governance binnen Aalsterveld
Psychologen.
De RvC huldigt het principe van toezicht op afstand. Dit vergt nadrukkelijk het vermogen op
strategisch niveau te functioneren door zich op hoofdlijnen een mening te vormen over een aantal
strategische issues, in dialoog met het bestuur, waarbij de juiste balans wordt gezocht tussen
betrokkenheid en distantie.
Praktische informatie en procedure:
Graag komen we met u in contact wanneer deze vacature u aanspreekt.
Uw motivatie en Curriculum Vitae kunt u sturen naar info@aalsterveldpsychologen.nl, ter attentie
van Nicolette van der Donk (praktijkmanager) en Marieke Gransbergen (directeur), onder vermelding
van vacature Raad van Commissarissen.
We zien uw reactie graag tegemoet voor 15-2-2021.

