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1. Stichting Movisie 

 
De organisatie 
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. 
Het is werkzaam in het integrale sociale domein van welzijn, participatie, zorg en veiligheid.  
Samen met de praktijk ontwikkelt Movisie kennis over wat echt goed werkt en past die kennis toe. De 
unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. Het werk van Movisie is gericht op een 
duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie.  
 
Gemeenten hebben als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein een sleutelrol gekregen. 
Ook de digitalisering draagt ertoe bij dat de omgeving van Movisie snel verandert. Movisie zoekt 
vanuit haar positie als kennisinstituut in het integrale sociale domein steeds vaker de samenwerking 
met landelijke kennisinstituten die expertise hebben op deelterreinen. Voor Movisie is een goede 
aansluiting op lokaal en regionaal niveau van groot belang. Vanuit haar publieke functie bewaakt 
Movisie de duurzaamheid van oplossingen en overdraagbaarheid van beschikbare kennis. 
Tegelijkertijd vraagt de veranderde omgeving ook om flexibiliteit, zowel qua omvang als inhoudelijke 
focus. Intern wordt daarom meer ondernemerschap aangemoedigd.  
 
Movisie telt op dit moment 130 professionals en is gevestigd in Utrecht. Movisie wordt deels 
gefinancierd door VWS (instellingssubsidie) en deels door inkomsten uit 2e en 3e geldstroom. Het 
jaarbudget bedraagt circa € 14 miljoen.  
 
Als bestuursmodel hanteert Movisie het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De Raad van 
Toezicht telt regulier zeven leden, inclusief de voorzitter. De bestuurder draagt statutair de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de Stichting. 
 
2. De Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken 
binnen Movisie. De Raad van Toezicht heeft onder meer het werkgeverschap van het bestuur tot taak, 
toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd 
adviseren van de Raad van Bestuur.  
De Raad van Toezicht vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur circa zes keer per 
jaar, in de regel op vrijdag tijdens kantooruren. Tevens wordt van de leden verwacht dat zij 1 à 2 keer 
per jaar een evenement of bijeenkomst van Movisie, bijwonen.  
Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlecyclus van de 
instelling. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier 
jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar.  

 
De kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, 
transparantie en onafhankelijkheid zijn leidend voor de manier waarop de interne toezichthouders 
binnen Movisie hun taken en rollen vervullen. De Raad van Toezicht is een team dat collegiaal, 
collectief en bij voorkeur op basis van consensus oordeelt en besluiten neemt. De Raad opereert 
nadrukkelijk vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid 
moeten zijn een bijdrage te leveren. De Raad van Toezicht van Movisie is een betrokken Raad: het 
gaat over maatschappelijke vraagstukken, die in de frontlinie van de samenleving spelen. Dit betekent 
dat de Raad is samengesteld uit personen die zich bij het domein van zorg en welzijn in brede zin 
betrokken voelen.  
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn afkomstig uit en hebben deskundigheid over verschillende 
terreinen en gremia in de samenleving. Het is van belang, dat de Raad van Toezicht zodanig is 
samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de 
doelen van beleid en strategie, de dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene 
zin te kunnen beoordelen. Diversiteit in deskundigheid en maatschappelijke achtergrond, gender, 
leeftijd en etniciteit, persoonlijke stijl en belangstelling zijn wezenlijk voor de Raad. Met deze diversiteit 
aan kennis, netwerken en achtergronden wordt tevens de rol van ‘klankbord voor de bestuurder’ 
vervuld op de verschillende domeinen waarop Movisie actief is. De leden van de Raad bieden 
gezamenlijk de organisatie van Movisie toegang tot een breed netwerk in de samenleving.  
 



Elk lid van de Raad is een generalist met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten 
integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Naast 
bestuurlijke/eindverantwoordelijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om kennis en ervaring op 
het gebied van een of meer kennisvelden. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante 
netwerken en/of deskundigheid in een of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het 
brede scala zoals boven aangeduid ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.  
 
De Raad heeft uit zijn midden drie commissies gevormd:  
a. Een auditcommissie, bestaande uit twee leden, die in overleg met de bestuurder de financiële 

inrichting van de organisatie controleert, volgt en het contact met de accountant onderhoudt. De 
auditcommissie brengt verslag uit over haar activiteiten en adviseert de Raad inzake financiële 
aangelegenheden door het gehele jaar. 

b. Een werving- en selectiecommissie; deze commissie wordt per aan de orde zijnde vacature in de 
Raad van Toezicht samengesteld en bereidt een advies voor aan de Raad over het profiel van het 
nieuw te werven lid (geënt op het profiel van de Raad van Toezicht) en kan ook de werving en 
selectie voorbereiden.  

c. De remuneratiecommissie die de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder 
voert.  

 
Vacature Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van Movisie bestaat uit de volgende leden: Jan Hamming (voorzitter), Halleh 
Ghorashi, Corrie Noom, Frans van Steenis, Kees Vrolijk, Arnoud Aikema en Katja Hoorn. Door het 
vertrek van één van de leden ontstaat per 1 januari 2019 een vacature die het aandachtsgebied 
Financiën & Bedrijfsvoering betreft. 
 
3. Functie-eisen 
 
Algemene eisen Leden Raad van Toezicht 

• Academisch denk- en werkniveau. 

• Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten. 

• Inzicht hebben in algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het 
domein van Movisie. 

• Betrokkenheid bij het domein zorg en welzijn en de huidige transities binnen het sociaal domein. 

• Beschikking over een voor Movisie relevant bestuurlijk netwerk bijvoorbeeld op het gebied van de 
decentralisaties in het sociale domein; maatschappelijk actief. 

• Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur; 
bekendheid met de issues van corporate governance. 

• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen. 

• Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te 
kunnen vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het 
organisatiebeleid te kunnen toetsen. 

• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Raad van 
Bestuur. 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de 
functie.  

 

Competenties Leden Raad van Toezicht 
Naast specifieke kennis over het functioneren van (maatschappelijke) organisaties brengen de leden 
algemene kennis met zich mee, die het hen mogelijk maakt om de toezichthoudende functie in te 
vullen, kennis te nemen van en te oordelen over het bestuur, de jaarstukken en het beleid van de 
organisatie. De leden hebben inzicht in hun rol en de rol- en verantwoordelijkheidsverdeling in de 
organisatie en hebben bekendheid met de corporate governance. Integriteit, 
verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijkheid zijn een vereiste. De Raad van Toezicht is een 
collegiaal besluitvormingsorgaan, waar overleg en dialoog primair zijn. 
 



Specifieke profieleisen  
U beschikt over een bedrijfseconomische of RA-opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied 
van financiën en bedrijfsvoering, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke 
(CFO) functie binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming. Vanuit een 
allround inzicht heeft u adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, de 
financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, 
verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en de daarbij behorende (periodieke) 
rapportages. U beschikt over het analytisch vermogen om complexe informatie vlot te doorgronden en 
onderlinge verbanden te leggen. Daarnaast is van belang dat u globaal zicht heeft op de 
consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging(systematieken) op 
bedrijfsvoeringsprocessen. De beschikking over netwerken voor fondswerving c.q. additionele 
financiering geldt als een pré.  
 
Qua persoonsprofiel bent u een strategisch georiënteerde gesprekspartner. In uw optreden bent u een 
constructief kritische teamplayer, die de dialoog zoekt en sterk gericht is op samenwerking en 
samenhang, maar ook vernieuwend en in staat is om vanuit de toezichthoudende rol de positie van 
Movisie te versterken. 
 
Honorering 
De honorering van een Lid van de Raad van Toezicht van Movisie is gebaseerd op de richtlijnen van 
de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) en bedraagt momenteel € 4.300,- 
per jaar. 
 
4. Procedure 
 
Personen die belangstelling hebben voor deze functie kunnen hun sollicitatie tot uiterlijk 16 november 
richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht van Movisie via het bestuurssecretariaat: Karin 
Houtzager (k.houtzager@movisie.nl) 
Uit de ontvangen sollicitatiebrieven wordt een selectie gemaakt van kandidaten met wie een gesprek 
wordt gevoerd. De selectiecommissie wordt gevormd door twee leden van de Raad van Toezicht, 
aangevuld met de voorzitter Raad van Bestuur als adviseur. De eindkandidaat wordt vervolgens 
voorgedragen aan de volledige Raad van Toezicht, die het benoemingsbesluit neemt. 
 
Planning  
Indienen sollicitatiebrieven en Cv’s : Uiterlijk 16 november 2018 
Selectiegesprekken     : 30 november 2018 
Benoemingsbesluit    : 7 december 2018 
 
Aanvullende informatie 
Voor meer informatie over Stichting Movisie verwijzen wij u naar: www.movisie.nl. 
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