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De Zevenster 

De Zevenster is een verpleeghuisorganisatie in Zevenhuizen (Zuid-Holland) waar de zorg en 

dienstverlening binnen een kleinschalige setting wordt geleverd en waar het gaat om de menselijke 

maat en aandacht voor elkaar. 

Er wordt een divers aanbod aan zorg aangeboden die zoveel als mogelijk aansluit op de normen, 

waarden en de individuele wensen van de cliënten. Alles is gericht op de persoonlijkheid van de cliënt 

en zijn/haar eigen gewoontes. Aandacht, een goede verzorging en goede communicatie met de 

familie en/of mantelzorgers, dat is waar het bij de Zevenster om gaat. Net als een band en vertrouwen 

met elkaar opbouwen.  

Kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel, samen met de medewerkers en de cliëntenraad wordt 

daar veel aandacht aan besteed. 

Wij bieden kleinschalig wonen voor mensen met (beginnende) dementie of voor mensen met een 

lichamelijke aandoening. Mantelzorgers kunnen ontzorgd worden door de deelname van hun 

dierbaren aan dagopvang of door een tijdelijk verblijf in een logeerkamer. 

 

Missie  

“In alles wat wij doen staat de mens centraal. De mens in de breedste zin van het woord: onze 

cliënten en bewoners, de mantelzorger, de familie, onze vrijwilligers en niet als laatste ons personeel. 

De zorg in de Zevenster draait om aandacht, jezelf mogen zijn, een goede verzorging en goede 

communicatie met de familie of mantelzorger. Warme en individuele zorg, afgestemd op het 

ziektebeeld van de cliënt. Met kennis van zaken en aandacht voor de bewoner. Individuele 

begeleiding is de kern, waarbij wij rekening houden met de achtergrond, eigen normen en waarden en 

zelfredzaamheid van onze cliënten. En waar oplossingsgericht wordt meegedacht en privacy een 

belangrijk gedachtengoed is. Een band en vertrouwen met elkaar opbouwen vormt in alles de basis.”  

 

Visie  

Ook in onze visie staat de mens centraal. Iedere cliënt zien wij als een uniek persoon én als iemand 

die zelf richting geeft aan zijn of haar leven en zelf keuzes maakt. Dat geldt ook voor dat deel 

waarvoor zorg wordt gevraagd. In het zorgproces speelt de cliënt dan ook zelf een actieve rol. De 

Zevenster treedt hierbij ondersteunend en adviserend op. Samen met de cliënt wordt bepaald wat 

hierbij nodig en gewenst is.  

 

Besturing  

De Zevenster is een stichting en wordt bestuurd door een éénhoofdige Raad van Bestuur (RvB). De 

RvB rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). Het managementteam (MT) en de 

medezeggenschapsorganen voor medewerkers en cliënten, worden betrokken bij de besturing. 
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De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de RvB en op de 

algemene gang van zaken in de stichting.  De RvT staat de RvB met adviezen terzijde. Hiervoor 

verschaft de RvB tijdig de noodzakelijke gegevens aan de RvT. De RvT bestaat uit vijf leden. De 

samenstelling van de RvT is zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en 

onafhankelijkheid gewaarborgd is. 

De RvT functioneert conform en toetst haar handelen aan de Zorgbrede Governancecode. Jaarlijks 

evalueert de RvT haar functioneren, eens per drie jaar in samenwerking met een externe begeleider. 

De RvT heeft als doel het toezicht houden op de besturing van de organisatie en het borgen van een 

goede zorgkwaliteit. De zorg en dienstverlening moeten voldoen aan wet- en regelgeving, aan de 

missie en visie van de organisatie  en waarde toevoegen voor de zorgvragers van de Zevenster. 

Naast de formele rol als toezichthouder, dienen de leden van de RvT ook als sparringpartner, 

inspirator en verbinder te kunnen fungeren.  

Daarnaast dienen de leden van de RvT hun kennis up-to-date te houden (beleidsmatig, financieel en 

zorginhoudelijk) om een kwalitatief sterk klankbord voor de RvB te kunnen bieden. De leden van de 

RvT krijgen hun informatie uit verschillende bronnen. Zij ontvangen de informatie vanuit de RvB, de 

medezeggenschaporganen en zij spreken de medezeggenschapsorganen en het MT. De Raad van 

Toezicht heeft vier commissies: remuneratiecommissie, audit & risk commissie, commissie zorg & 

organisatie en de (tijdelijke) commissie bouwzaken.  

Door het naderen van het eind van de benoemingstermijn van één van de leden, ontstaat er begin 

2020 een vacature voor een lid van de RvT met als aandachtsgebied Financiën & Vastgoed.  

 

Profiel lid RvT met aandachtsgebied Financiën & Vastgoed  

De Zevenster is zich aan het voorbereiden op het bouwen van een nieuw verpleeghuis. Daarom is de 

Zevenster op zoek naar een toezichthouder, die naast een gedegen financiële achtergrond ook kennis 

en ervaring van (zorg)vastgoed heeft en die tevens op de hoogte is van de financieringsmogelijkheden 

daarvan. Zij/hij kent het overheidsbeleid en de relevante ontwikkelingen op dit gebied. Op basis 

daarvan kan zij/hij zich een oordeel vormen over kansen en bedreigingen voor de organisatie. 

De ideale kandidaat heeft van nature een groot risico awareness (uiteraard op hoofdlijnen) en heeft 

goed inzicht in de diverse financiële scenario’s en consequenties. Zij/hij kan de vertaling maken van 

de financiën naar de inhoud en kan schakelen tussen het organisatie perspectief en het financiële 

plaatje. Dit lid gaat op zoek naar de logica en stelt daar goede vragen over. We komen graag in 

contact met toezichthouders die actief zijn in hun loopbaan en die affiniteit hebben met (liefst 

kleinschalige) zorgorganisaties. Uiteraard kan er geen sprake zijn van belangenverstrengeling. 

Tenslotte heeft het nieuwe lid het hart op de goede plaats voor de doelgroep. 

Het nieuwe lid van de RvT zal voorzitter zijn van de (tijdelijke) commissie Bouwzaken en lid zijn van de 

commissie Audit & Risk.  
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Competenties  

Naast de algemeen bekende competenties van een toezichthouder in de zorg denken we meer 

specifiek aan de volgende: 

• een financiële achtergrond; 

• kennis van bouwkundige zaken en de financiering daarvan; 

• het vermogen en de attitude om de RvB met raad en als klankbord terzijde te staan; 

• aansluiting bij een kleine organisatie als de Zevenster en de waarde zien van kleinschalige 

zorg; 

• een betrokken en doortastende houding; 

• het vermogen om het beleid van De Zevenster en het functioneren van de RvB en de RvT te 

toetsen; 

• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de RvB ingebrachte 

aangelegenheden; 

• en tot slot een teamspeler. 

 

Honorering 

Er wordt een vergoeding aan leden van de RvT gegeven. Dit is 75% van  de richtlijnen van de 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gebaseerd op de WNT2.  

Toezichthouden wordt door de RvT van De Zevenster gezien als een professionele taak. We 

verwachten van de leden dan ook dat zij voldoende tijd ter beschikking kunnen stellen om deze taak 

naar behoren uit te oefenen. Minimaal betekent dit tijd voor (de voorbereiding van) ongeveer 5 

vergaderingen per jaar plus circa 3 commissievergaderingen per commissie. Daarnaast vindt overleg 

plaats met de centrale ondernemingsraad en de cliëntenraad. 

 

Procedure 

U wordt uitgenodigd te reageren door een brief met motivatie en CV te sturen aan de Raad van 

Toezicht, t.a.v. de voorzitter, de heer Rob Mudde. U kunt uw brief en CV vervolgens uploaden op onze 

website https://www.de7ster.nl/werken-bij-de-zevenster/ en dan de vacature lid RvT. Eventuele vragen 

naar aanleiding van deze vacature kunt u richten aan de heer Mudde via k.vear@de7ster.nl. 

Reacties zien we graag voor 6 december 2019 tegemoet. In de eerste week van januari ontvangt u 

vervolgens een terugkoppeling. Mogelijke kandidaten worden uitgenodigd voor twee gesprekken in 

januari: in week 3 (vrijdagmiddag 17 januari) en in week 5 (in overleg). Tijdens de eerste vergadering 

in 2020 volgt de benoeming. 
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