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Profiel Raad van Bestuur 
 
Stichting Sjaloom Zorg heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur richt zich bij de 
invulling van zijn/haar taak op het belang van de cliënten van Stichting Sjaloom Zorg en de met haar 
verbonden rechtspersonen en vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe. 

Het werkgebied van Stichting Sjaloom Zorg is gelegen op de Zuid-Hollandse Eilanden, Zeeland en 
Zuidwest Brabant. 

De Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de 
Centrale Medezeggenschapsraad. 

 
Taken 

Van de Raad van Bestuur wordt verwacht dat hij/zij onderstaande doelstellingen realiseert: 
 Het behalen van de zorginhoudelijke en financiële doelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in het 

beleidsplan; 
 Het proactief ontwikkelen van kansen en mogelijkheden in de regio en waar nodig bijstellen van 

de strategie; 
 Onderhoudt en bouwt het netwerk uit. Onderhoudt tevens actuele kennis van de ontwikkelingen 

in de sector en reageert tijdig op voor de organisatie relevante veranderingen, zoals bewegingen 
in de markt en veranderingen in wet- en regelgeving. 

De taken van de Raad van Bestuur staan beschreven in de statuten van de Stichting Sjaloom Zorg artikel 6 
en in het reglement van de Raad van Bestuur artikel 2. 
 
Verantwoording 

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van Stichting Sjaloom Zorg en de met de 
stichting verbonden rechtspersonen. 

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en biedt openheid over het beleid, 
de zorgverleningen de prestaties van Sjaloom Zorg en de met haar verbonden rechtspersonen. Daarnaast 
vindt regelmatig overleg plaats met het management en de medewerkers, met name voor wat betreft de 
zorginhoudelijke kant en de bedrijfsvoering.  

Op regelmatige basis informeert, raadpleegt en overlegt de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad 
en de Centrale Medezeggenschapsraad. De Raad van Bestuur geeft direct leiding aan de Raad van Advies. 
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Identiteit 

 
De Raad van Bestuur is meelevend lid van een van de protestantse kerken. De Raad van Bestuur is een 
actieve hoeder en uitdrager van de christelijke identiteit van Stichting Sjaloom Zorg. 
 
Aandachtsgebieden 

 
De Raad van Bestuur heeft de volgende aandachtsgebieden: 

 Strategie 
 Creëren van randvoorwaarden voor excellente cliëntenzorg 
 (Financiële) bedrijfsvoering en control 
 ICT en informatiebeveiliging 
 Personeel en organisatie 
 Communicatie 
 (Nieuw)bouw en huisvesting en onderhoud van het vastgoed 
 Ondernemingsraad en Centrale Medezeggenschapsraad 
 Externe contacten 
 Kwaliteit van zorg, veiligheid en logistiek 
 Juridisch 

Opleiding en ervaring 

 
De Raad van Bestuur beschikt over de volgende opleidingen en ervaring: 

 Een academisch werk- en denkniveau. 
 Uitstekende bestuurlijke kwaliteiten en ruime ervaring in een (eind) verantwoordelijke functie in 

een vergelijkbare complexe professionele organisatie. 
 Heeft ervaring met veranderingsprocessen en het ontwikkelen van zelforganiserende teams. 
 Heeft affiniteit met de zorgsector en zijn financieringsprocessen. 
 Heeft zicht in, en erkent het belang van medezeggenschap. 
 Heeft een visie op nationale ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en het vermogen om 

deze naar de eigen organisatie te vertalen. 
 Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie, of is in staat dit op korte termijn 

op te bouwen en te onderhouden. Heeft een brede algemene ontwikkeling en maatschappelijke 
participatie. 

 Gedegen kennis van bedrijfsvoering. 
 

Eigenschappen 

 
De Raad van Bestuur beschikt over de volgende eigenschappen: 

 Uitstekende sociale vaardigheden en is een (ver)bindende kracht binnen en buiten de organisatie. 
Heeft een warme persoonlijkheid. 
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 Heeft gevoel voor en kan omgaan met verschillen in grondslagen en identiteit van onze 
medewerkers en cliënten. 

 Heeft sterke betrokkenheid bij/met onze cliënten. 
 Externe oriëntatie, kan met visie inhoud geven aan de verdere profilering van Stichting Sjaloom 

Zorg in relatie tot andere partijen. 
 Zoekt samenwerking binnen de keten op. 
 Gewaardeerd en geaccepteerd gesprekspartner van (zorg) professionals. 
 Heeft een open en heldere manier van communiceren. 
 Een proactieve houding. 
 Analytisch en in staat om resultaatgericht te denken, te handelen en te besluiten. 
 Integere persoonlijkheid. 
 In staat om taken en bevoegdheden te delegeren en zodoende te kunnen sturen op grote lijnen. 
 Geeft coachend leiding en geeft daarbij ruimte, maar houdt gelijktijdig een vinger aan de pols. 
 Maakt optimaal gebruik van adviesorganen zoals de Ondernemingsraad en de Centrale 

Medezeggenschapsraad. 
 Staat open voor en is gericht op innovatie. 
 Heeft een ondernemende persoonlijkheid en staat met beide benen op de grond. 
 Je bent nooit te oud om te leren, elke dag opnieuw. 


