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Organisatie  
Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand middelgroot 
ziekenhuis met een sterke regionale positie. Meer dan 2.000 medewerkers en vrijwilligers en 
meer dan honderd medisch specialisten dragen iedere dag op een deskundige, zorgvuldige en 
ambitieuze manier bij aan kwalitatieve zorg in de regio. Het Laurentius Ziekenhuis Roermond 
biedt een compleet pakket aan medisch-specialistische functies, afgestemd op de zorgvraag in 
het verzorgingsgebied Roermond en omstreken. Kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid, maar 
zeker ook een goede relatie met de partners in de regio staat bij het Laurentius Ziekenhuis 
Roermond voorop. Om een zo breed mogelijk spectrum te kunnen bieden, wordt samengewerkt 
met zorgaanbieders in de eerste, tweede en derde lijn. Door de wensen en behoeften van de 
patiënten steeds centraal te stellen blijft het Laurentius Ziekenhuis Roermond, in een 
veranderende omgeving, bekend staan als een klantgerichte en toegankelijke zorgvoorziening.  
Het Laurentius ziekenhuis en het Viecuri Medisch centrum in Venlo zijn met elkaar in gesprek 
over intensieve samenwerking. 
 
Governance 
De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij een tweehoofdige raad van bestuur (waarvan 
het lid is benoemd voor een periode van ongeveer twee jaar). De raad van bestuur legt 
verantwoording af aan een raad van toezicht. De raad van toezicht kan de raad van bestuur 
gevraagd en ongevraagd adviseren.  
 
Raad van toezicht 
De statuten van de stichting gaan uit van een raad van toezichtmodel, hetgeen wil zeggen dat 
de raad van bestuur de primaire bevoegdheid en verantwoordelijkheid draagt voor het beheer 
en bestuur van de stichting, behoudens de beperkingen in de statuten, en dat de raad van 
toezicht integraal toezicht houdt op het beheer en bestuur van de raad van bestuur en op de 
mate waarin de doelstellingen van de stichting bereikt worden.   
Naast de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft de raad van toezicht afspraken 
gemaakt met elkaar en met de raad van bestuur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 
Reglement voor de raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis. Dit reglement is op 4 september 
2014 geëvalueerd, aangepast en vastgesteld aan alle huidige (governance) normen. 
 
De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Aanstelling van de leden geschiedt voor 
een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode. Eén lid 
heeft zitting in de raad op voordracht van de cliëntenraad. 
 
De raad van toezicht van het Laurentius Ziekenhuis Roermond vervult zijn functie in 
overeenstemming met de zorgbrede Governancecode van de brancheorganisatie zorg en binnen 



 

 

de kaders van de statuten en het Reglement voor de raad van toezicht. In zijn 
toezichthoudende werkzaamheden ziet de raad van toezicht erop toe, dat de raad van bestuur 
de ziekenhuisorganisatie bestuurt in de lijn van de geformuleerde beleidsdoelstellingen.  
In het bijzonder let de raad van toezicht daarbij op: 

 de strategie en de daaraan verbonden risico’s 
 de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen 
 de financiële verslaglegging 
 de kwaliteit en veiligheid van zorg. 

Ook vervult de raad van toezicht de werkgeversrol voor de raad van bestuur. 
 
De plenaire raad van toezicht vergadert in de regel zesmaal per jaar of zoveel vaker als 
noodzakelijk is. De voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur 
bereiden in overleg met de secretaris van de raad van toezicht de plenaire vergaderingen voor. 
Eén of twee keer per jaar vindt er ook een overleg plaats tussen een delegatie van de raad van 
toezicht met de ondernemingsraad, de cliëntenraad en het medisch stafbestuur.  
 
De raad van toezicht wordt bij de uitoefening van zijn functioneren ondersteund door een 
ambtelijk secretaris, welke door de organisatie beschikbaar wordt gesteld. In het Reglement 
voor de raad van toezicht is vastgelegd dat deze secretaris zijn/haar werkzaamheden in 
volledige onafhankelijkheid kan uitvoeren. 
 
Commissies 
Ter ondersteuning bij zijn toezicht op onderdelen heeft de raad van toezicht uit zijn midden een 
commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie ingesteld.  
 
Onafhankelijkheid 
Voorzitter en leden van de raad van toezicht hebben in de vijf jaar voorafgaande aan de 
benoeming geen relatie gehad met het Laurentius Ziekenhuis of aan dat ziekenhuis gelieerde 
organisaties of bedrijven en hebben geen financieel belang en/of op welke wijze dan ook een 
vermenging van persoonlijk belang gehad. 
 
Algemeen profiel raad van toezicht 
Leden van de raad van toezicht hebben algemene bestuurlijke en brede ervaring in een 
eindverantwoordelijke, maatschappelijke functie. Zij zijn maatschappelijk actief en beschikken 
over relevante netwerken. Zij hebben inzicht in de ontwikkelingen in hun eigen vakgebied en 
blijven zich verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het 
algemeen en de zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond in het bijzonder. Kortom: de 
leden van de raad van toezicht hebben visie op algemene maatschappelijke ontwikkelingen en 
op ontwikkelingen in de zorgsector. Daarnaast is een aanvullende deskundigheid vereist op een 
voor de raad van toezicht relevant aandachtsgebied. 
 
Het algemene profiel voor een lid van de raad van toezicht is als volgt:  

 affiniteit met de doelstellingen en zorgfunctie van Laurentius Ziekenhuis Roermond 
 algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 



 

 

 eigen met het gedachtegoed van health care governance, met een evenwicht tussen 
betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

 het vermogen en de attitude om de raad van bestuur een klankbord te bieden, zonder in 
de bestuurlijke verantwoording te treden; 

 het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de raad van 
bestuur te toetsen; 

 het vermogen om toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen; 

 integer handelen, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 inzicht in de eisen op het terrein van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit, zoals die 

aan een organisatie als Laurentius Ziekenhuis Roermond worden gesteld; 
 het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aangelegenheden, 

die op bestuurlijk niveau aan de orde zijn; 

 voldoende beschikbaarheid; 
 een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden, alsmede een 

regionale betrokkenheid zijn gewenst. 
 
Aandachtsgebieden 
Naast de beschikking over kwaliteiten en ervaringen genoemd onder het algemene profiel van 
de raad van toezicht dienen binnen de raad de volgende aandachtsgebieden vertegenwoordigd 
te zijn: 

 zorg  
 kwaliteit en veiligheid 
 financiën 
 organisatiemanagement 

 algemeen bestuurlijke deskundigheid  
 een maatschappelijke en bij minimaal twee leden ook een regionale betrokkenheid 
 toekomstgericht met oog voor de nieuwe patiënt in de zorgmarkt. 

 
Wisselingen in de raad van toezicht 
Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn treden de voorzitter, de vicevoorzitter en een lid 
ultimo 2016 af. De twee blijvende leden van de raad van toezicht hebben een 2e zittingstermijn 
tot 2019. Gezien de gesprekken die gevoerd worden over intensieve samenwerking met het 
VieCuri Medisch Centrum is ervoor gekozen nu twee posities in te vullen tot een totaal van vier 
leden. Gelet op de samenstelling van de raad van toezicht is besloten over te gaan tot werving 
van: 

 Een lid op voordracht van de cliëntenraad met profiel kwaliteit & veiligheid; tevens 
voorzitter van de commissie kwaliteit & veiligheid; 

 Een lid met kennis van financiën, ICT en vastgoed; tevens voorzitter van de 
auditcommissie. 

Gezien de regionale (lokaal en provinciaal) betrokkenheid van de drie vertrekkende leden wordt 
de voorkeur gegeven aan kandidaten uit de regio. 
 
 
 



 

 

Profiel lid op voordracht van de cliëntenraad met portefeuille kwaliteit & veiligheid 
Naast hetgeen geldt voor alle leden van de raad van toezicht geldt voor dit lid specifiek het 
volgende: 

 Stelt de patiënt centraal in zijn/haar toezichthoudende rol; 
 Heeft kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit(systemen) en veiligheid. Voor een 

lid afkomstig uit een andere sector dan de gezondheidszorg geldt dat een zekere mate 
van ervaringsdeskundigheid in de zorg een pre kan zijn; 

 Heeft een visie op kwaliteit van zorg en zorginnovatie; 
 Is inhoudelijk gezaghebbend op het terrein van kwaliteit en veiligheid en een 

sparringpartner voor de raad van bestuur; 
 Beschikt over persoonlijk gezag en senioriteit. 

Het lid wordt benoemd op voordracht van de cliëntenraad. Het lid zal deel gaan uitmaken van 
de commissie kwaliteit & veiligheid in de rol van voorzitter. Benoeming volgt per begin 2017. 
 
Kwaliteit en veiligheid in het Laurentius 
Veilig werken en het leveren van kwaliteit is belangrijk in het Laurentius. In april 2016 heeft het 
NIAZ de werkprocessen en –afspraken getoetst volgens het nieuwe accreditatieprogramma 
Qmentum. Laurentius behaalde daarbij de beste score voor heel Nederland. Ook de raad van 
toezicht heeft kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel en toetst en volgt dit beleid middels 
een commissie kwaliteit & veiligheid. De commissie kijkt daarbij niet alleen naar harde cijfers en 
indicatoren maar aan iedere bijeenkomst van de commissie neemt, naast de raad van bestuur, 
ook de voorzitter van de commissie kwaliteit van de medische staf, de manager kwaliteit en op 
geleide van de agenda een delegatie van de cliëntenraad deel.  
 
Profiel lid met portefeuille financiën, vastgoed, ICT 
Naast hetgeen geldt voor alle leden van de raad van toezicht geldt voor dit lid specifiek het 
volgende: 

 Ervaring als financieel bestuurder in het bedrijfsleven dan wel als eindverantwoordelijk 
directielid, bij voorbeeld als CFO; 

 Gedegen financiële kennis blijkend uit werkervaring en opleiding en een brede 
bedrijfskundige achtergrond;  

 Heeft ervaring met complexe financieringsvraagstukken en met risicomanagement 
(inzicht in treasury-vraagstukken en -instrumenten); 

 Heeft bij voorkeur ervaring met ICT vraagstukken; 
 Heeft al eerdere ervaring opgedaan als toezichthouder en beschikt over persoonlijk 

gezag en senioriteit. 
Het lid zal deel gaan uitmaken van de auditcommissie in de rol van voorzitter. Benoeming volgt 
per begin 2017. 
 
Honorering 
De honorering van de raad van toezicht wordt jaarlijks door de raad van toezicht vastgesteld 
met inachtneming van de vigerende landelijke richtlijnen ter zake. Voor de leden van de raad 
van toezicht wordt door de organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
afgesloten.  



 

 

Procedure 
Het Laurentius Ziekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van 
Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar 
maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan 
laurentius@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met 
Dorothea van Rijnen of Sylvia Beekhof op 030-8200065.  
 
U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u 
contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt, omdat wij helaas 
uit ervaring moeten constateren dat gratis emailproviders zoals hotmail, gmail en icloud relatief 
vaak tot storingen in het email verkeer leiden, waarbij u als afzender ook geen bericht van een 
foutmelding krijgt.  
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