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FUNCTIEPROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (RvT)  
 

Algemeen kader 

 
HET KLOOSTER Breda kent twee stichtingen, voor de exploitatie is dat stichting van Klooster tot 
Emmaus en voor het beheer is er de Stichting Beheer Klooster Schorsmolen. Exploitatie  
Nu nog kent de exploitatiestichting een bestuursmodel, de leidinggevende bewoners vormen het 

bestuur. Bij aanstelling van de eerste drie leden schakelt de stichting door naar een RvT-model. De 

wijziging van de statuten liggen daarvoor klaar. De beheerstichting heeft een extern bestuur.  

 
Stichting Van Klooster tot Emmaus zoekt kandidaten voor haar (eerste) RvT met ruime, 
aantoonbare ervaring in hun specialisatie (zie hieronder) én die tegelijkertijd een brede interesse 
hebben. Dit laatste gezien de breedheid van de functies die het project kenmerkt. Daarnaast is 
affiniteit met de zorg en/of het MKB een pré, liever nog ervaring in de branche(s).  
 
Kenmerk van Toezicht 
Van belang is dat kandidaat-leden van de RvT er goed van doorgrond zijn dat toezicht houden geen 
besturen is. M.a.w. dat zij de ruimte geven aan de bestuurder (kwartiermaker) en het 
managementteam (kerngroep) om de organisatie aan te sturen, de identiteit uit te bouwen en de 
organisatie te verankeren in maatschappelijke en zakelijke netwerken.  
 
Deze toezichthoudende rol kenmerkt zich door vijf vergaderingen per jaar. De eerste twee jaar zal 
daar een uitzondering op zijn en geregeld extra overleg vergen tot wellicht 10 vergaderingen per jaar. 
 
 

Twee fases  

 
De bezetting van de RvT is gesplitst in de investeringsfase en de uitvoeringsfase. De huidige fase 
kenmerkt zich door ondernemerschap en gecalculeerde risico’s: de investeringsfase. We houden dan 
de omvang van de RvT beperkt tot drie leden om zo slagvaardig deze periode te doorlopen. Als de 
uitvoeringsfase (2020) een aanvang neemt groeit de bezetting naar zeven leden.  
 
Specialisaties investeringsfase  

➢ Bestuurskundig 

      Bij voorkeur op het snijvlak van bedrijvigheid, zorg en openbaar bestuur.  

➢ Financieel 
      Investeringen en financiering van vastgoed met een pre voor maatschappelijk vastgoed.  

➢ Juridisch  
      Bij voorkeur m.b.t. vastgoed en/of personeel.  
 
Specialisaties uitvoeringsfase (2020) 
In ieder geval P&O, Zorg, Armoede, Dak- en thuisloosheid, Cultuur en Welzijn. 
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 Profiel en samenstelling (en profielenmix) RvT  

 
I. Profiel RvT-lid  
Deskundigheidsvereisten  
- HBO of academisch werk- en denkniveau.  

- Aantoonbare deskundigheid op het vereiste niveau op tenminste één van de specialisaties.  

- Aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring liefst in een complexe organisatie.  
 
Algemene kwaliteiten/competenties  
- Affiniteit met het gedachtengoed van Emmaus en het doel en de strategie van Het Klooster Breda.  

- Integer en betrouwbaar.  

- Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en inzicht in het veld van de stakeholders van 
  HET KLOOSTER Breda.  

- Strategisch inzicht, helikopterview, integraal denken, goed in staat om hoofd- en bijzaken te 
  onderscheiden.  

- Positief kritische instelling.  

- In staat met verschillende belangen om te gaan.  

- Een op consensus gerichte houding.  

- Onafhankelijk (geen onverenigbare belangen, posities of relaties).  

- Voldoende beschikbare tijd en motivatie voor inzet en committent.  
 
Algemene eisen aan de RvT als collectief  
- Heterogene maatschappelijke samenstelling.  

- Complementaire samenstelling qua kennis en ervaring  

- Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen (teamspelers)  

  
II. Samenstelling (en profielenmix)  
Naast de eisen die op basis van het hierboven beschreven profiel gesteld worden, is het voor de RvT 
van belang om als collectief te beschikken over functionele deskundigheid op een aantal terreinen. 
Bij de samenstelling van de RvT moet hiermee rekening gehouden worden, teneinde een goede 
balans en voldoende complementariteit binnen de RvT te bewerkstelligen. Een gedegen 
deskundigheid van een individu op een specifiek terrein mag er overigens niet toe leiden dat deze 
persoon ‘eigenaar’ wordt van dat specifieke terrein: alle leden van de RvT zijn verantwoordelijk voor 
de beoordeling en toetsing van alle beleidsterreinen.  
 
In de functionele profielenmix is het van belang dat de RvT als collectief beschikt over kennis en 
ervaring op de domeinen:  
 
- Kwaliteit van de zorg en innovatie.  

- Financiën, risicomanagement, auditing/control.  

- ICT.  

- HRM- beleid, sociaal beleid.  

- Juridische zaken.  

- Vastgoed- en facilitair beleid.  

- Communicatie en Marketing/ PR  

- Organisatie- en managementontwikkeling. (bestuurskundig) 

https://emmaus.nl/over-emmaus/

