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Lid Raad van Toezicht 
 
ORGANISATIEPROFIEL 

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg is een jonge organisatie die volop aan de weg timmert en reeds vele jaren ervaring heeft in de 

thuiszorg, het is een organisatie waar de medewerkers gewaardeerd worden en de zorg voor de cliënten centraal staan.  

 

Daarom zoeken wij een inspirerende collega binnen de stichting thuiszorg . 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Bij de RvT berusten alle taken en bevoegdheden, die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden 

opgedragen. De RvT heeft een zwaarwegende adviesfunctie, waarbij gevraagd en ongevraagd de bestuurders worden 

geadviseerd. De RvT vergadert vier keer per jaar. Als professional in de thuiszorg ben je zelfstandig en flexibel in werkzaamheden 

en werktijden. Je bent in staat om te improviseren en weet ook uw grenzen te bewaken. Verder ben je bekwaam in alle 

relevante verpleegtechnische handelingen die voorkomen in de wijk. Je houdt van aanpakken en je hebt een positieve 

klantgerichte instelling. 

 

FUNCTIE-EISEN 

• Kennis en ervaring hebt, en werkzaam bent binnen de cliënten-/patiëntenzorg, bij voorkeur binnen het sociaal domein, 

waarbij kwaliteit van zorg jouw aandacht heeft. 

• Beschikt over HBO- of WO-denk- en werkniveau. 

• Een teamspeler bent met een kritische geest en je interesse hebt in organisatievraagstukken. 

• Woonachtig bent in het werkgebied van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg, bij voorkeur in Flevoland. 

• Kennis hebt van en handelt overeenkomstig de Governancecode Zorg 

WAT BIEDEN WIJ: 
 

• Een uitdagende functie als lid RvT in een zorgomgeving die volop in ontwikkeling is. 

• Goede en gezellige werksfeer binnen de organisatie met leuke collega’s 

• Beloning in overleg 

• Diverse opleidingen om specialisatie te verwervendoorgroeien naar andere functies. 

Werken bij V.C.S.A.- Thuiszorg biedt je de mogelijkheid ervaring op te doen binnen, organisaties en doelgroepen.  

Wij zorgen ervoor dat er gewerkt kan worden op een uitdagende werkplek met een prettige werksfeer met leuke en 

professionele collega's.  
 


