
 

 

 

 

Inleiding 

Binnen de raad van toezicht van Stichting Arkin te Amsterdam bestaat een 

vacature met als profiel ‘Innovatie van de zorg’ en ontstaat 12-11-2020 een 

vacature met als profiel ‘Financiën en ICT’. Voor beide vacatures is een openbare 

werving gestart. 

Onderstaand worden nader toegelicht: 

1. Arkin; 

2. Governance; 

3. de samenstelling en taken van de raad van toezicht; 

4. het profiel van de raad van toezicht: het algemene deel en het specifieke 

profiel voor elk van de twee vacatures; 

5. onverenigbaarheden; 

6. de wervingsprocedure; 

7. de selectieprocedure; 

8. de benoeming; 

9. de vergoeding; 

10.verkrijgen van nadere informatie/contact; 

11.reageren. 

 

1. Arkin  

Arkin wil cliënten helpen de regie over hun leven te herwinnen. Dat doet Arkin in 

de dynamische omgeving van de grote stad en samen met een veelheid aan 

samenwerkingspartners. Arkin biedt zorg en diensten aan mensen met 

psychiatrische stoornissen en complexe psychische en verslavingsproblematiek. 

Arkin is tevens een vooraanstaand opleidingsinstituut en verricht 

wetenschappelijk onderzoek. Arkin is geworteld in Amsterdam en biedt zorg in de 

regio Amsterdam, Utrecht en Amersfoort. In en vanuit de wijken wordt intensief 

samengewerkt met de gemeente, de GGD, politie, woningcorporaties en andere 

zorg- en maatschappelijke organisaties.  

 

De missie van Arkin is verwoord in ‘Samen Sterk!, Strategisch kader 2019-2023’ 

(bijlage 1): 

Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen 

maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We 

beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste 

wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige 

problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te 



zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om 

innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare 

zorg voor onze cliënten en hun naasten.  

 

Arkin hanteert als kernwaarden: nieuwsgierig zijn, lef tonen en verbinding 

maken. 

De zorg is ingedeeld op basis van doelgroepen. Voor iedere doelgroep heeft Arkin 

een merk. Meer hierover kunt u lezen onder ‘Onze specialismen’ op 

www.arkin.nl.  

In totaal heeft het concern een omzet van ongeveer 300 miljoen euro. Er zijn 

ruim 4.200 personen werkzaam. Arkin ziet zich gezien de krappe arbeidsmarkt 

gesteld voor een flinke uitdaging om het personeelsbestand in kwantiteit en 

kwaliteit op peil te houden. Aan het behoud van personeel draagt bij het project 

‘Regelarme zorg’ van Arkin dat landelijke aandacht heeft gekregen.  

De financiële positie van het concern Arkin is solide en is te raadplegen in de 

geconsolideerde jaarrekening 2018, via ‘Feiten en cijfers’ op www.arkin.nl. 

Voor het krijgen van een nader beeld van de ‘couleur locale’ kunnen worden 

geraadpleegd de Arkin e-magazines, via ‘Arkin in woord en beeld’ op 

www.arkin.nl. 

 

2. Governance 

Het besturingsmodel van Arkin is ingericht op basis van het raad van toezicht 

model. De raad van toezicht en de raad van bestuur functioneren conform de 

Governancecode Zorg 2017.  

Elk merk wordt aangestuurd door een directie die verantwoording aflegt aan de 

raad van bestuur. De directie van Sinai Centrum B.V. legt verantwoording af aan 

de algemene vergadering, bestaande uit de raad van bestuur van Stichting Arkin 

(Stichting Arkin is 100% aandeelhouder van deze BV).  

De raad van toezicht van Stichting Arkin is tevens de hoogste toezichthouder van 

Sinai Centrum B.V.  

 

3. De samenstelling en taken van de raad van toezicht 

De raad van toezicht bestaat uit zes zetels, waarvan één zetel vacant is en één 

zetel vacant komt per 12-11-2020.  
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De huidige samenstelling van de raad van toezicht is als volgt: 

Naam Aandachtsgebied 

Mw. Drs. J.C.M. Sap 

Voorzitter 

Strategie en politiek bestuurlijk  

Prof. Dr. W. van den Brink  

Vice voorzitter 

Kwaliteit en veiligheid van zorg 

Drs. P.H. van Leeuwen 

Vacature per 12-11-2020 

Financiën en ICT 

Drs. N. de Louw Zorg en cliëntperspectief 

Drs. J. van Ments HR 

Vacature Innovatie van de zorg 

 

De taken van de raad van toezicht zijn uitgewerkt in de statuten van Stichting 

Arkin (bijlage 2) (art. 8.5 en 14) en in het reglement raad van toezicht (bijlage 

3). 

Uit het midden van de raad van toezicht met als voorzitter mw. Drs. J.C.M. Sap 

zijn drie commissies samengesteld: 

• De Financiële Commissie (voorzitter: de heer Van Leeuwen) 

• De Commissie Kwaliteit (voorzitter: de heer Van den Brink) 

• De Remuneratiecommissie (voorzitter: mevrouw Sap) 

 

4. Het profiel van de raad van toezicht: het algemene deel en het 

specifieke profiel voor elk van de twee vacatures 

 

4.1 Het algemene deel 

In artikel 3.1.2. van het reglement raad van toezicht is geformuleerd dat de raad 

van toezicht zo moet zijn samengesteld dat zijn taak naar behoren kan worden 

ingevuld. Dat betekent: 

• voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de 

doelstelling van Arkin in het bijzonder; 

• een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk; 

• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en 

disciplines, waarbij o.m. gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-

economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; 



• dat leden van de raad van toezicht onafhankelijk en kritisch opereren ten 

opzichte van elkaar en van de raad van bestuur; 

• een adequate advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van 

bestuur kan worden ingevuld. 

 

Het algemene deel van het profiel voor leden van de raad van toezicht luidt als 

volgt: 

• een academisch werk- en denkniveau; 

• affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Arkin; 

• algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in 

maatschappelijke organisaties; 

• juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met raad en als 

klankbord terzijde te staan; 

• het vermogen om het beleid van Arkin en het functioneren van de raad van 

bestuur te toetsen; 

• het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

• inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een 

organisatie als Arkin stellen; 

• inzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van toezicht en de 

raad van bestuur en bekend zijn met de onderwerpen van corporate 

governance; 

• het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de 

Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden. 

De raad van toezicht streeft naar een diverse samenstelling. Daarom worden 

vrouwen en kandidaten uit etnische groepen nadrukkelijk gevraagd om te 

reageren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar benoeming van een 

kandidaat uit deze groepen.  

 

4.2. Het specifieke deel vacature ‘Innovatie van de zorg’ 

Het specifieke deel luidt als volgt: 

• kennis van en expertise over zorginhoudelijke en technologische innovaties in 

de zorg in het algemeen en in de ggz en verslavingszorg in het bijzonder 

(nieuwe behandelvormen, vernieuwende samenwerkingsvormen, inzet van 

technologie etc.); 

• inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de zorg; 



• kennis van preventie in de zorg in het algemeen en in de ggz en 

verslavingszorg in het bijzonder; 

• kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de kwaliteit en veiligheid van 

zorg in het algemeen en in de ggz en verslavingszorg in het bijzonder spelen. 

Het te benoemen lid is beoogd lid van de Commissie kwaliteit van de raad van 

toezicht. 

 

4.3. Het specifieke deel vacature ‘Financiën en ICT’  

• inhoudelijk brede kennis van en ervaring in de financiële sector in combinatie 

met de gezondheidszorg; 

• kennis van inhoudelijke vraagstukken die in de financiering van zorg in het 

algemeen en in de ggz en verslavingszorg in het bijzonder spelen; 

• kennis van inhoudelijke vraagstukken die in ICT spelen voor de zorg in het 

algemeen en in de ggz en verslavingszorg in het bijzonder. 

 

Het te benoemen lid is beoogd voorzitter van de Financiële commissie van de 

raad van toezicht. 

 

5. Onverenigbaarheden 

In artikel 12 van de statuten zijn de onverenigbaarheden geformuleerd voor het 

lidmaatschap van de raad van toezicht: 

Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn: 

a. Een lid van de raad van bestuur of een voormalig lid van de raad van bestuur 

van de stichting waarbij de periode van drie jaar na het einde van zijn 

bestuurlijke functie nog niet verstreken is; 

b. Werknemers of personen die tot de stichting zijn toegelaten waarbij de 

periode van drie jaar na het einde van het arbeidscontract of de 

toelatingsovereenkomst nog niet verstreken is; 

c. Personen die in dienst zijn van de stichting of personen, die regelmatig in of 

ten behoeve van de aan de stichting verbonden instellingen arbeid verrichten 

en/of diensten verlenen; 

d. Personen die gehuwd of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de 

stichting, of met een zittend lid van de raad van toezicht of van de raad van 

bestuur en hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad; 

e. Personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de stichting 

hebben; 

f. Bestuurders en personen in dienst van een organisatie welke pleegt 

betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden of de 

toelatingsvoorwaarden van de onder c. bedoelde personen; 

g. Personen die binnen de stichting lid zijn van een commissie of raad; 

h. Cliënten van de stichting of een aan de stichting verbonden instelling; 



i. Personen die bestuurder of toezichthouder zijn van een soortgelijke instelling 

binnen het verzorgingsgebied van de stichting. 

 

In aanvulling op bovenstaande is conform de Wet bestuur en toezicht het 

volgende van toepassing: 

• De te benoemen persoon heeft inclusief het lidmaatschap van de raad van 

toezicht van Arkin maximaal vijf toezichthoudende functies bij ‘grote 

rechtspersonen’ (nv, bv of stichting waarbij activa groter dan 17,5 miljoen 

euro, netto-omzet van meer dan 35 miljoen euro en meer dan 250 

medewerkers), waarbij een voorzitterschap dubbel telt. 

• Een bestuursfunctie bij een ‘grote rechtspersoon’ mag worden gecombineerd 

met maximaal twee toezichthoudende functies bij ‘grote rechtspersonen’.  

 

6. De wervingsprocedure 

De werving geschiedt openbaar, door middel van een advertentie, met 

aanvullende informatie op de website van Arkin. De leden van de raad van 

toezicht, de raad van bestuur, de cliëntenraad, de naastbetrokkenenraad en de 

centrale ondernemingsraad hebben het profiel ontvangen, met daarbij de 

uitnodiging de advertentie met de vacature onder de aandacht te brengen bij 

mogelijk geïnteresseerden, die passen binnen het betreffende profiel. 

 

7. De selectieprocedure 

De selectiecommissie (bestaande uit leden van de raad van toezicht) komt tot 

een voorselectie. De commissie zal met de personen uit de voorselectie een 

kennismakingsgesprek voeren. Zo nodig zal de commissie die personen vragen 

om referenties, die vertrouwelijk zullen worden geraadpleegd. 

De commissie zal in vervolg daarop bij geschiktbevinding een of meer kandidaten 

voordragen aan de raad van toezicht. 

 

8. De benoeming 

De raad van toezicht zal met de kandidaat of kandidaten spreken. Dit leidt tot 

het besluit van de raad van toezicht om al dan niet tot benoeming over te gaan, 

onder de voorwaarde dat de te benoemen kandidaat schriftelijk instemt met de 

statuten van Stichting Arkin en met het reglement raad van toezicht.  

 

9. De vergoeding 

Als bezoldiging is voor leden van de raad van toezicht een jaarlijkse vergoeding 

beschikbaar van 14.000,- euro excl. btw. 



 

10. Verkrijgen van nadere informatie/contact 

Voor nadere informatie zijn de voorzitter van de raad van toezicht en H. 

Haandrikman (bestuurssecretaris) van Arkin beschikbaar. Neemt u contact op 

via: 

henk.haandrikman@arkin.nl 

020 – 590 5008  

 

11. Reageren: t/m 7-2-2020  

U kunt uw belangstelling voor de functie van lid raad van toezicht kenbaar 

maken door een gemotiveerde reactie, voorzien van CV t/m 7-2-2020 te sturen 

naar: henk.haandrikman@arkin.nl. Daarbij graag vermelden voor welk van de 

twee vacatures u belangstelling heeft. U wordt verzocht daarbij nadrukkelijk aan 

te geven of sprake kan zijn van een onverenigbaarheid zoals onder ad 5 

omschreven. Uw reactie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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