
 

Lid Raad van Toezicht 
Stichting Aratame Health - Heerlen  
 

Stichting Aratame Health is een zelfstandig behandelcentrum voor poliklinische revalidatie en GGZ-
behandelingen. Stichting Aratame Health biedt een informele omgeving waar zorg voor mensen 
centraal staat en waar aandacht en betrokkenheid voor haar cliënten en werknemers uit elk detail 
spreekt.  
 

De Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de Raad van Bestuur. De raad toetst de 
besluitvorming en geeft gevraagd als ongevraagd advies aan het Bestuur. De leden van de Raad van 
Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis en ervaring om de doelen van 
beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te 
kunnen beoordelen. Bij de samenstelling van de Raad wordt dan ook rekening gehouden dat de 
specifieke deskundigheid van de leden van de raad een zo breed mogelijk spectrum heeft, die past bij 
de aard van de ontwikkelde activiteiten van de organisatie alsook rekening houdt met toekomstige 
ontwikkelingen. Binnen de raad is een mix aanwezig van deskundigheid op algemeen bestuurlijk, 
financieel en zorginhoudelijk gebied. Elke toezichthouder stelt zich positief kritisch op en houdt 
rekening met het publieke belang van de organisatie. Ook de perspectieven van direct betrokkenen 
(zoals cliënten en medewerkers) zijn van belang bij de toetsing.  
 
De Raad van Toezicht komt gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar. 
 

Uw profiel 
• U heeft bestuurlijke ervaring en aantoonbare managementkennis; 
• U heeft affiniteit met de organisatie alsook de zorgsector; 
• U bent in staat om vanuit een brede maatschappelijke betrokkenheid te acteren; 
• U heeft affiniteit met de regio en regionale netwerken en wilt daarin als toezichthouder een 

actieve rol spelen; 
• U heeft affiniteit met de visie, missie en kernwaarden van Stichting Aratame; 
• U bent in staat om een juiste balans te behouden tussen betrokkenheid en bestuurlijke 

afstand; 
• U heeft het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te 

staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen; 
• U heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
• U bent in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een 

aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te 
plaatsen; 

• U heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
• U heeft voldoende tijd beschikbaar om deze functie adequaat in te vullen. 

 



 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van www.aratame.nl of kunt u contact opnemen 
met Zaza Hupperts (045 – 785 14 80).  
 
Heeft u interesse in deze vacature? Aarzel dan niet langer en laat uw belangstelling voor deze 
vacature weten. Mail uw CV en motivatie naar info@aratame.nl.  
 

 
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.aratame.nl/

