
 
 
Vacature lid Raad van Commissarissen 
 
Woonzorg de Bremhoeve bestaat uit 2 kleinschalige locaties, liggend middenin een kleine dorpskern 
van Kerkenveld en Fort, in een prachtige groene omgeving. 
Woonzorg De Bremhoeve wil ouderen met een zorgvraag een thuis in een comfortabele omgeving 
bieden. Een thuis met personlijke en liefdevolle zorg die zich aanpast aan hun wensen, waarden en 
normen met als visie “Thuis zoals thuis”. Een thuis waar iedere bewoner zoveel mogelijk de regie 
over zijn of haar leven houdt. Zo houden we het verschil tussen zelfstandig wonen en het wonen bij 
Woonzorg De Bremhoeve zo klein mogelijk. 
 
De Raad van Commissarissen bestaat uit drie leden. Er wordt binnen de Raad van Commissarissen 
gestreefd naar diversiteit in de samenstelling, door middel van verschillende deskundigheden en 
disciplines, met een evenwichtige samenstelling naar leeftijd en geslacht. 

Vanwege het vertrek van de voorzitter van de RvC is er een vacature ontstaan. Het lid dat wij zoeken 
is een ervaren toezichthouder die de rol van voorzitter van de RvC gaat invullen en zich verbonden 
voelt met de visie van woonzorg De Bremhoeve. 
 
Taken en bevoegdheden 
De Raad van Commissarissen heeft in ieder geval de volgende taken, bevoegdheden en  
verantwoordelijkheden: 

• Het toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg-en dienstverlening 
• Het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de 

bestuurder 
• Het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de 

activiteiten van Woonzorg De Bremhoeve verbonden zijn 
• Het toezicht op de financiele verslaglegging en de naleving van de geldende wet-en 

regelgeving 
• Adviseur, klankbord en sparringspartner voor het bestuur 

 
Profiel  
We vinden het belangrijk dat je als lid van de Raad van Commissarissen voldoende affiniteit met de 
zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van Woonzorg De Bremhoeve in het 
bijzonder hebt. Je hebt kennis van de zorg of bent bereid je hierin verder te verdiepen. 
 
Je hebt een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk.  
Je hebt een zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale- of bedrijfskundige achtergrond en 
kunt meedenken op hoofdlijnen, zowel inhoudelijk als beheersmatig.  
Je bent integer, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 
     
  



 
 

Voorwaarden 
De Raad van Commissarissen vergadert gemiddeld 5-6 keer per jaar of zo vaak als nodig blijkt. De 
leden van de Raad van Commissarissen ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze 
vergoeding is in 2022 vastgesteld op 500 euro per vergadering.  
De overleggen vinden plaats op de locaties, Kerkenveld of Fort.  
 
Heb je interesse in deze functie, dan vragen we je voor 15 januari te reageren. De gesprekken zullen 
plaatsvinden in januari 2023. 
 
 
                                                                                                              
 


