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De organisatie 

ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie die zorg en ondersteuning 
biedt aan cliënten van alle leeftijden die hulp nodig hebben. Als enige aanbieder in de regio biedt 
ActiVite een compleet en breed aanbod aan zorg, verpleging en behandeling aan in de regio Zuid-
Holland noord, Amstelland en de Meerlanden. De herkenbaarheid en de kracht van ActiVite wordt 
mede bepaald door de wijze waarop de organisatie haar waarden in zorg- en dienstverlening tot 
uitdrukking brengt. Om dit te kunnen doen, werkt ActiVite vanuit drie kernwaarden. Deze zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen de focus voor de manier waarop ActiVite in de 
maatschappij staat en hun zorg aanbiedt. Deze kernwaarden zijn waardevol, resultaat en 
verbinding. Door in deze waarden continue te investeren werkt ActiVite aan een herkenbaar en 
onderscheidend profiel voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, financiers en 
samenwerkingspartners. 

Activite investeert in het werven, binden en boeien van medewerkers. ActiVite is daarin 
onderscheidend op het gebied van opleiden. Door de eigen ActiVite Academie worden medewerkers 
opgeleid naar een hoger niveau. ActiVite geeft ook vorm aan het praktijk-leertraject Radicale 
vernieuwing Waarde-vol onderwijs.  

De organisatie voelt zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan het tot stand brengen en 
het onderhouden van zorgnetwerken. ActiVite participeert in verschillende regionale 
samenwerkingsverbanden en overlegorganen, zowel binnen de eerste- als de tweedelijnszorg. 
Waarbij ook aandacht is voor het sociaal domein.  

De organisatie streeft ernaar het pakket aan zorg en ondersteuning aan te vullen door te investeren 
in innovatie met ehealth, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk om de 
kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg voor de toekomst te garanderen. 

ActiVite levert zorg aan ongeveer 6500 cliënten, heeft een bedrijfsomzet van circa € 100 mln. Deze 
zorg wordt geleverd door 2300 medewerkers en 600 vrijwilligers. 

 

Ambitie 

Het strategisch meerjarenbeleidsplan van ActiVite is gericht op de toekomst. De organisatie heeft 
veel om trots op te zijn. Het op niveau blijven en de veranderende omgeving vragen om continue 
alertheid en aanpassingen.  

Vanuit deze gedachte zal ActiVite de komende periode de focus leggen op verschillende 
onderwerpen. Het verlenen van hoog specialistische zorg in de thuissituatie, het verder ontwikkelen 
van de visie op verpleeghuiszorg en de verbinding met de zorgverzekeraars en het sociaal domein 
zijn hier voorbeelden van. In toenemende mate is aandacht voor positieve gezondheid, preventie en 
de juiste zorg op de juiste plek. Waarbij het verplaatsen, voorkomen en vervangen van zorg het 
uitgangspunt is.  
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Structuur van de organisatie  

ActiVite heeft als rechtsvorm een stichting. De doelstelling van de stichting is in de statuten 
beschreven. De stichting is opgezet volgens het raad van toezichtmodel. De raad van bestuur van 
ActiVite is eenhoofdig en eindverantwoordelijk voor de strategie, het beleid, de financiering en de 
realisatie van de organisatiedoelstellingen van ActiVite.  

De raad van bestuur en directie vormen samen het managementteam. Hier komen alle strategische 
en tactische vraagstukken aan de orde en worden de besluiten genomen. De bestuurder is voorzitter 
van het MT, bestaande uit twee directeuren zorg, een directeur bedrijfsvoering, de controllers 
zorgbeleid, de controller financiën, de controller sociaal beleid en de bestuurssecretaris. De 
bestuurder zorgt, samen met alle medewerkers van ActiVite, dat iedereen die dat nodig heeft de best 
mogelijke zorg en ondersteuning krijgt.  

De raad van bestuur legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht. De statuten en 
reglementen met betrekking tot het bestuur zijn opgesteld conform de Governance code Zorg. 

De raad van bestuur wordt in de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de bestuurssecretaris 
en het bestuurssecretariaat. 

 

De raad van toezicht  

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De raad houdt positief, maar kritisch toezicht op het 
functioneren van de raad van bestuur en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, 
het jaarverslag, de belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen, waaronder die met 
aanmerkelijke consequenties voor medewerkers en cliënten.  

Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende rol, fungeert hij als klankbord voor de raad van 
bestuur en treedt hij op als werkgever van de raad van bestuur. De raad van toezicht is gezamenlijk, 
integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken.  
 

Elk lid kan zitting nemen in een of meer van de volgende commissies:  

• Auditcommissie Kwaliteit en veiligheid  

• Auditcommissie Financiën  

• Remuneratiecommissie (de voorzitter en de vice-voorzitter hebben zitting in deze commissie, 
waarbij de vice-voorzitter voorzitter is van deze commissie)   

 

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden van de raad van toezicht 
ontstaat in najaar 2020 een vacature voor een lid met het profiel ondernemerschap.  
Vervolgens ontstaat er begin 2021 een vacature voor de voorzitter van de raad van toezicht.   
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Het profiel van de raad van toezicht algemeen 

Het profiel van de raad van toezicht wordt medebepaald door de landelijke politieke agenda en de 
bestuurlijke consequenties daarvan voor ActiVite: 

• Positionering en strategie van ActiVite tegen de achtergrond van de huidige 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen; 

• Ontwikkeling van personeel & organisatie in aansluiting op de te maken strategische keuzes; 

• Interne risicobeheersing en controlesystemen zowel op het gebied van kwaliteit en veiligheid 
als op het gebied van financieel- en vastgoedbeleid. 
 

Elk lid van de raad van toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale gevoerde en 
door de raad van bestuur voorgestelde beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad beschikt over de 
specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn rol in 
het kader van de profielschets van de Raad. Ieder lid van de Raad heeft voldoende tijd voor de 
vervulling van zijn functie zodat een goede taakuitvoering gewaarborgd is.  

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt bij (her)benoeming rekening gehouden met 
man/vrouw verhouding, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, toezichthoudende ervaring, 
leeftijd en regionale binding.  

Elk lid van de raad van toezicht dient te beschikken over: 

• Affiniteit met de doelstellingen en de zorgfunctie van de stichting; 

• Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de 
vraagstukken van zorgkwaliteit; 

• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan klankbordfunctie met de raad van 
bestuur;  

• Bestuurlijke, management en/of advies-ervaring op het terrein van minimaal één van de 
aandachtsgebieden binnen de raad van toezicht, opgedaan in een organisatie van 
gelijkwaardige omvang; 

• Algemeen bedrijfskundige kennis en financieel inzicht; 

• Analytisch denkvermogen; 

• Inzicht in bestuurlijke processen; 

• Kennis van governance in bestuurlijke en zorginhoudelijke of politieke context; 

• Onpartijdigheid, onafhankelijkheid, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Een afstandelijke opstelling ten opzichte van de dagelijkse gang van zaken; 

• Visie en zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen rondom gezondheid, 
verpleging/verzorging en wonen; 

• Generalistische basishouding: verschillende deelaspecten kunnen verbinden tot hoofdlijnen 
van advisering en toezicht; 

• Vaardigheid in het samenwerken in een team. 
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Lid raad van toezicht - profiel ondernemerschap 

Voor wat betreft de vacature die ontstaat dient een kandidaat voor deze positie te beschikken over: 

• Ervaring met ondernemen in een middelgroot tot groot bedrijf in bijvoorbeeld de vervoerssector, 
de logistiek, de luchtvaart, de energiebranche of de zorg; 

• Academisch of HBO werk- en denkniveau; 

• Kennis van en ervaring met de nieuwste ontwikkelingen op het terrein van ondernemerschap, 
marketing en communicatie;  

• Het vermogen om het beleid van de stichting te plaatsen, hierin te adviseren met betrekking tot 
haar rol als zorgondernemer; 

• Affiniteit met de zorgmarkt en ontwikkelingen hierin; 

• Competenties: eigenwijs, durf, energie en verfrissend.  

 

Voorzitter raad van toezicht  

Voor wat betreft de vacature die ontstaat dient een kandidaat voor deze positie te beschikken over:  

• Voltooide relevante academische opleiding, bij voorkeur een juridische opleiding; 

• Ervaring in de rol van voorzitter in een toezichthoudend orgaan; 

• Goed inzicht in de hedendaagse governance; 

• Bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie; 

• Ervaring en affiniteit met juridische vraagstukken. 

 

Specifieke taken van de voorzitter zijn: 

• Aanspreekbaar voor de overige leden van de rvt en voor de rvb; 

• Onderhouden van het contact met de rvb en de rvt hierover informeren; 

• Coördinatie van alle activiteiten van de rvt; 

• Primair verantwoordelijk voor het functioneren van de rvt zoals het samen met de rvb 
voorbereiden van de overlegvergaderingen; 

• Zorg dragen voor een efficiënt en ordelijk verloop van de vergaderingen; 

• Toezien op adequaat functioneren van de rvt onder meer door het initiëren van de evaluatie; 

• Toezien op het functioneren van de rvb, inclusief de werkgeversrol; 

• Het vermogen om van de rvt een team te vormen, met behoud van de persoonlijke kleur van de 
individuele leden; 

• Competenties: leidinggeven, omgevingsbewustzijn, visie, verbindend en communicatief. 
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Vergoeding 

De raad van toezicht van ActiVite volgt voor wat betreft de honorering de door de NVTZ  
geadviseerde norm, namelijk 8% (lid) respectievelijk 12% (voorzitter) van de maximumbezoldiging 
van de bestuurder conform de WNT-klasse.   
 

Nevenfuncties 

Uit de wet Bestuur en Toezicht volgt dat toezichthouders maximaal vijf toezichthoudende functies 
vervullen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen/raad van toezicht voor twee 
telt.  

 

De procedure 

De procedure wordt begeleid door SLIM partner in search. Xandra Slim-Koorstra zal de gesprekken 
voeren met kandidaten die in potentie geschikt zijn voor de functie. De gesprekken vinden plaats op 
het kantoor van SLIM partner in search in Amsterdam. 

De curricula vitae van de geschikte kandidaten zullen worden gepresenteerd aan de opdrachtgever. 
Op basis hiervan zullen een aantal kandidaten worden geselecteerd die in aanmerking komen voor 
de gesprekken met de twee leden van raad van toezicht. Er zal een apart gesprek plaatsvinden met 
de bestuurder en de bestuurssecretaris. Daarna volgen de kennismakingsgesprekken met de OR en 
de CCR. 

De procedure zal voor 1 juli 2020 worden afgerond. 

In het eindstadium van de procedure worden referenties ingewonnen.  
 

Planning 

• Reactietijd op de vacature tot en met 31 mei.  

• Gesprekken bij SLIM partner in search in de weken 23, 24 en 25. 

• De cv-presentatie bij ActiVite is 19 juni. 

• Gespreksrondes profiel ondernemerschap bij ActiVite zijn 22 juni. 

• Gespreksrondes profiel voorzitter bij ActiVite zijn 24 juni. 

• Kennismakingsgesprekken met OR en CCR eind juni. 

• Afronding procedure voor 1 juli.  

 
Solliciteren en contact  

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van de betreffende profielen in de raad van toezicht van 
ActiVite ontvangt SLIM partner in search graag vóór 1 juni 2020 uw motivatiebrief en curriculum 
vitae. U kunt deze mailen naar info@slimsearch.nl 
Voor informatie of overleg zijn wij graag beschikbaar.  
SLIM partner in search 020 – 894 91 54, Xandra Slim-Koorstra 06 – 520 03 898  
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