
 
Thuis met zorg Zaanstreek B.V. is op zoek naar een lid voor de Raad van Commissarissen. 

Functieomschrijving 

In de Raad van Commissarissen (RvC) ontstaat per 01-07-2022 een vacature. Onze Raad van 
Commissarissen van Thuis met zorg Zaanstreek bestaat uit 3 leden en is verantwoordelijk 
voor het toezicht op de kwaliteit van het bestuur. Onze RvC stelt zich ten doel integraal en 
onafhankelijk toezicht te houden op het functioneren van de organisatie in het algemeen en 
de raad van bestuur in het bijzonder. De gewenste evenwichtige samenstelling van de RvC 
wordt bepaald door de juiste inbreng van diverse deskundigheden van de kandidaten, 
gecombineerd met hun bestuurlijke ervaring en relevante netwerk. De RvC komt minimaal  
3 x per jaar bijeen, waarvan 2 x met de directie en aansluitend met de Cliëntenraad. 

Op basis van de aanwezige kwaliteiten die in de RvC aanwezig zijn, zoeken wij iemand met: 
- Kennis van en ervaring met bedrijfsvoering en financiën 
- Kennis van de financieringsstromen en wet- en regelgeving van de Zorg 
 
Daarnaast gelden verder de kwaliteiten die van alle RvC-leden worden gevraagd, te weten: 
- Visie en missie van Thuis met zorg Zaanstreek kunnen onderschrijven en interesse in de     
   thuiszorg (wijkverpleging, huishoudelijke hulp, begeleiding en dagbesteding) hebben. 
- Oog hebben voor maatschappelijke ontwikkelingen.  
- Proactieve houding hebben en zelf initiatief kunnen nemen. 
- Oog hebben voor integriteitsvraagstukken. 
- In staat zijn tot kritische zelfreflectie. 
- Voldoende tijd en aandacht voor deze nevenfunctie hebben. 

Organisatie 
Thuis met zorg Zaanstreek is een kleinschalige thuiszorgorganisatie met de Zaanstreek als 
werkgebied. Thuis met zorg Zaanstreek is een ‘platte’ organisatie met 2 meewerkende 
directeuren en 3 teamleiders. Met een cliëntenaantal van 200 en 45 personeelsleden staan 
wij voor kwalitatief hoogstaande thuiszorg. 
Wij zijn gevestigd in Zaandam-Zuid met kantoren en dagbesteding in 1 pand. Op 100 meter 
afstand hebben wij een locatie met hierin ‘de mannenclub’, die deel uitmaakt van onze 
dagbesteding. 

Meer informatie 
De functie van Commissaris bij Thuis met zorg Zaanstreek is onbezoldigd. Meer informatie 
kunt u vinden in de profielschets.  

Als deze vacature u aanspreekt en u zichzelf in dit profiel herkent, horen wij graag van u. 
Voor informatie en sollicitatie (brief en curriculum vitae) kunt u zich richten tot Jannie 
Hofman, voorzitter, per mail: janniehofman1951@gmail.com. 

Kijk ook op onze website voor meer informatie over onze organisatie www.thuismetzorg.nl 
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