
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé 

 Lid raad van toezicht (profiel Zorg) 
 
 Verbindend - Toekomstgericht - Zorgbestuurder 

 
 
Standplaats:  Groenlo   
 

 
1. STICHTING ZORGCOMBINATIE MARGA KLOMPÉ 
 
Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé is één van de grotere ouderenzorgorganisaties in de regio en 
heeft als missie om samen met partners mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk het leven te 
leiden zoals zij dat zelf zouden willen. Met als motto: ‘voor het beste van elk moment’. De 
denkwerelden van zowel Marga Klompé als Machteld Huber zijn een belangrijke bron van inspiratie 
voor de organisatie. Er werken 2200 medewerker (1010 fte), bijgestaan door zo’n 1200 vrijwilligers.  
 
Marga Klompé biedt zorg en ondersteuning aan, thuis en in de 14 locaties in Oost Achterhoek. De 
afzonderlijke locaties hebben een grote mate van zelfstandigheid. Zij geven zo zelf vorm aan hun 
identiteit en lokale karakter. De jaarlijkse omzet is circa € 85 miljoen. 
Samen met medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en partners zet Marga Klompé zich elke dag in 
om het beste uit elk moment te halen. Voor cliënten én voor elkaar. De speciale momenten, de 
moeilijke momenten, maar juist ook die ‘gewone’ momenten die voor een beetje geluk zorgen. Dat 
wordt gedaan met een nuchtere aanpak, zoals we dat in onze regio gewend zijn. Zonder fratsen, maar 
mét een glimlach. 
 
Marga Klompé heeft voor 2020-2022 haar strategie bepaald, als uitkomst van een iteratief en 
gezamenlijk proces. De strategische routes zijn benoemd als: 
 

 een leven vol betekenis; 

 fluitend naar je werk; 

 sublieme samenwerkers. 
 

Naar de website: https://www.margaklompe.nl 
 
De raad van toezicht 

Marga Klompé kent een tweehoofdige raad van bestuur en een raad van toezicht. De raad van toezicht 
houdt toezicht op de wijze waarop de raad van bestuur bestuurt en op de resultaten van deze 
besturing in termen van kwaliteit van zorg, financiële resultaten en good governance. Dit om vanuit de 
rol en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht mede te borgen dat Marga Klompé de best 
mogelijke zorg aan haar cliënten biedt en kan blijven bieden. De raad heeft recent haar toezichtvisie 
geëxpliciteerd en goede balanceerkunst benoemd als belangrijke uitdaging: ‘Goed toezicht vereist het 
balanceren tussen verschillende contexten en invalshoeken’.  

https://www.margaklompe.nl/


   

 

 

 

 

 

 

De raad van toezicht komt circa zes maal per jaar als raad bijeen en kent een remuneratiecommissie, 
een auditcommissie en een kwaliteitscommissie. Jaarlijks worden de raad van toezicht én de drie 
commissies geëvalueerd. 
De raad van toezicht bestond uit 6 leden, waarvan 3 leden in het najaar 2021 aan het eind van hun 
termijnen waren. De raad heeft besloten de bezetting per 1 oktober 2021 terug te brengen naar 5 
personen. Er ontstonden zodoende 2 vacatures waarvan 1 positie reeds ingevuld is. Het streven is om 
het nieuwe lid raad van toezicht per 1 maart 2022 te benoemen. 
 
 
2.  VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT 
 
De raad zoekt een nieuwe collega die complementair is aan de zittende leden en die de toezichtvisie 
van de raad omarmt. Er wordt gezocht naar een lid specifiek met het aandachtsgebied Zorg. De raad 
van toezicht zoekt voor deze vacature een ervaren toezichthouder. Daarbij streeft de raad van toezicht 
naar diversiteit en gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouwelijke kandidaat. Ook 
wordt verwacht dat de nieuwe collega beschikt over een netwerk in de regio Oost Nederland.  
 
Van het nieuwe lid wordt verwacht dat zij/hij maatschappelijk actief is en een bijdrage levert aan het 
versterken van de raad op het gebied van werkgeverschap en de klankbordrol van de raad. Daarnaast 
dient het nieuwe lid te beschikken over balanceerkunst tussen inspirerend klankbord en scherp 
toezicht. Ook wordt verwacht dat zij/hij actief een bijdrage levert aan de dialoog met stakeholders, 
binnen de raad als kritische teamspeler fungeert en de verdere ontwikkeling van eigentijds toezicht 
kan entameren.  
 
Profiel Zorg 

Voor de toezichthouder met het profiel Zorg gaat het om de volgende aanvullende competenties en 
drijfveren: 

 Bestuurlijke ervaring: heeft bestuurlijke ervaring in de zorg. 

 Toekomstgericht: heeft visie o p de ontwikkelingen in en de maatschappelijke opgave voor 
de langdurige zorg. 

 Netwerkleiderschap: heeft ervaring met het verder brengen van samenwerking in 
netwerken en heeft een netwerk in de regio. 

 Dynamiek in dialoog: is gericht op het werken in teamverband en weet dynamiek en 
diversiteit in dialoog te brengen. 

 Toezicht met balanceerkunst: kan balans houden tussen de rol als sparringpartner en strak 
toezicht. 

 Verbindend en communicatief: maakt verbinding en zoekt de dialoog met RvB en 
stakeholders. 

 Ontwikkelingsgericht: heeft ervaring met organisatieontwikkeling, affiniteit met 
zelforganisatie en draagt bij aan het gezamenlijk verder brengen van eigentijds toezicht. 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Profiel algemeen 

Een lid van de raad van toezicht van Marga Klompé beschikt over:  

 een academisch werk- en denkniveau;  

 bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in   
maatschappelijke organisaties; 

 affiniteit met de doelstelling en de zorgfunctie van de stichting; 

 inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de 
stichting stellen;  

 kennis van en inzicht in de actuele governancecode zorg en in het samenspel tussen raad van 
toezicht en raad van bestuur;  

 de capaciteit en de mentaliteit om de raad van bestuur met raad en als klankbord terzijde te 
staan;  

 het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te 
beoordelen;  

 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

 het vermogen om als sparringpartner invulling te geven aan het toezichthouderschap; 

 de kwaliteiten van een teamspeler;  

 voldoende toewijding en beschikbaarheid. 
 

 
3. VERGOEDING 
 
De leden ontvangen een vergoeding die in overeenstemming is met WNT-klasse 4 en de richtlijnen 
van de NVTZ. 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marion Dijksterhuis 
Regiodirecteur, senior consultant 
 
06 - 2260 3850 
marion.dijksterhuis@beljonwesterterp.nl 


