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1. Inleiding 

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, 
dagbesteding en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een (ernstige) psychiatrische 
aandoening ondersteuning nodig hebben. Met een budget van ca € 35 miljoen en 400 betrokken 
professionals en 100 cliëntvrijwilligers werken we vanuit drie regio’s: Nijmegen, Rijk van Nijmegen 
en Rivierenland. De RIBW Nijmegen & Rivierenland is actief in 13 gemeenten.   
 
Missie: wij maken mensen sterker 
Ieder mens heeft het recht op een betekenisvol leven en om mee te doen in de samenleving. Een 
ernstige psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn. De RIBW begeleidt mensen 
met een (ernstige) psychiatrische aandoening in hun persoonlijk en maatschappelijk herstel. Dat 
doen wij bij wonen en participatie. Dankzij onze sociaal psychiatrische begeleiding is de cliënt beter 
in staat de regie over de kwaliteit van zijn leven te voeren en mee te doen in de samenleving.  
 
Visie: herstelvermogen van ieder mens 
Wij maken het mogelijk dat mensen met een (ernstige) psychiatrische aandoening met 
maatwerkondersteuning een waardevolle rol kunnen vervullen in de samenleving. Wij zetten ons in 
voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet op basis van gelijkwaardigheid. Het doel 
van onze begeleiding is altijd gericht op herstel, autonomie, zelfregie, participatie en inzet van het 
sociale netwerk van de cliënt.  
 
Wij werken zowel vraaggericht als motiverend en nemen alleen taken en verantwoordelijkheden van 
een cliënt over als dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld om terugval te voorkomen. De RIBW staat 
midden in de samenleving en onderhoudt intensieve relaties met partijen in het sociaal domein en 
de zorg. 
 
Onze aanpak  
We werken vanuit de visie op herstel ondersteunende zorg. Dit betekent dat we uit gaan van het 
herstelvermogen van ieder mens en breed kijken naar gezondheid; zowel naar de fysieke, 
emotionele als sociale uitdagingen. En dat we luisteren naar wat een cliënt nodig heeft om te 
herstellen. Zijn of haar talenten, wensen en doelen staan centraal en de cliënt voert zoveel mogelijk 
eigen regie.  
 
Psychiatrische problemen gaan regelmatig samen met een sociaal isolement. Wij ondersteunen 
cliënten bij maatschappelijk herstel. Niet alleen door ons te richten op de cliënt, maar ook op 
zijn/haar familie, de buurt en wijk waarin iemand leeft. Daarmee stimuleren wij ook de samenleving 
om meer tolerant en inclusief te worden. Ook de afstemming met andere zorg- en 
welzijnsorganisaties en woningcorporaties is gericht op een inclusieve cliëntreis, waarbij niet wordt 
gedacht in hokjes maar in aansluiting.  
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2. Organisatie 

De organisatie heeft ruim 400 

medewerkers in dienst, in totaal 364 fte. 

De besturingsfilosofie is de vertaling van 

onze visie naar onze werkwijze en de 

inrichting van onze organisatie. 

Uitgangspunt daarbij is dat de RIBW 

Nijmegen & Rivierenland waarde creëert 

als organisatie, door aan haar 

medewerkers verantwoordelijkheid, regie 

en ruimte te geven hun vak uit te voeren. 

De principes van zelforganisatie zijn 

leidend voor de besturingsfilosofie. 

Daarbinnen worden cliënteninitiatieven 

gestimuleerd gericht op herstel, 

autonomie, eigen regie en participatie. Wij 

organiseren ons steeds meer wijkgericht in 

samenhang met andere organisaties en 

professionals. Niet de organisatie, maar 

het vakmanschap is bepalend voor de 

waarde die wordt gecreëerd. De 

organisatie is zo ingericht dat ruimte 

ontstaat voor co-creatie en samenwerking 

dichtbij de cliënt in de wijk. De 

besturingsfilosofie gaat over hoe wij als 

organisatie ons doel willen bereiken. 

 

3. Strategische agenda 

Onlangs is de strategische koers voor 

2022-2023 vastgesteld met een daaruit 

voortvloeiend jaarplan 2022. Hieraan moet 

invulling worden gegeven en zo nodig 

bijgestuurd. De zes hoofdlijnen uit de 

strategische koers zijn  

• Kennis en vakmanschap met als 

doel: Herstel-ondersteunende zorg 

is het leidend principe bij al ons 

beleid en uitvoering;  

• Aantrekkelijk werkgeverschap met 

als doel: Voldoende en 

gekwalificeerd medewerkers;  

• De RIBW Beschermd Wonen met 

als doel: Iedereen binnen BW heeft 

een passende woonomgeving; 
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• De RIBW Thuis in de Wijk met als doel: Passende begeleiding ongeacht plaats, tijd of 

financiering; 

• De RIBW Participatie & Werk met als doel: Iedere client heeft een zinvolle dag, waar men 

ook is; 

• Sturing met als doel: Doen wat nodig is met een positief bedrijfsresultaat.    

 

Tegelijk opereert de RIBW N&R in een omgeving waarin de panelen en verhoudingen steeds in 

beweging zijn. Centrale doel blijft cliënten met een psychische problematiek in staat te stellen om 

zelfstandig te blijven wonen of als zij beschermd moeten wonen, dat zoveel mogelijk in hun eigen 

buurt, wijk, woonplaats te realiseren.  

 

De gemeente Nijmegen heeft bij de aanbesteding de Wmo gerelateerde ambulante zorg aan een 

andere partij gegund, waarmee een herverdeling van taken en overstap van een deel van cliënten 

en medewerkers plaatsvindt. Tegelijkertijd is er sprake van instroom van cliënten en medewerkers 

op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), gefinancierde (vaak zwaardere) zorg. Deze transitie 

vraagt om aanpassing op meer geprotocolleerde vormen van herstel-ondersteunende zorg en 

behandeling, waarin steeds wordt samengewerkt met ketenpartners. Tevens brengt de 

verschuiving in financiering vragen mee rond de organisatie en exploitatie van dagbesteding. 

Daarnaast is RIBW N&R actief in de forensische zorg en vraagt het zoeken naar- en ontwikkelen 

van geschikte huisvesting steeds bestuurlijke aandacht.  

 

Voor de komende jaren ziet de RvT de bestuurlijke uitdaging vooral op de volgende drie domeinen:  

 

- Netwerken & ontwikkelen netwerkcompetentie 

Het, vanuit en met behoud van eigen kracht, actief onderhouden en uitbouwen van het 

netwerk van de RIBW N&R en het door-ontwikkelen van deze competenties binnen de 

RIBW N&R om dit op alle niveaus in de organisatie te doen. Van de bestuurder wordt 

verwacht dat deze in de regio op het hoogste strategisch niveau als sociaal ondernemer 

RIBW N&R stevig (her)positioneert tegen de achtergrond van de transitie richting Wlz-

financiering. 

- Slim Strategisch handelen 

Het, mede vanuit de kennis opgedaan in de verschillende netwerken, alert zijn op nieuwe 

ontwikkelingen en daaraan een adequate betekenis geven voor de RIBW NR. Dit vergt een 

goede balans tussen: 

- “slim inspelen op ontwikkelingen en kansen zien en benutten”  

- betrokkenheid bij de doelgroep, kansen zien in de samenwerking in de keten en 

(zorg)innovaties zoals in de inzet van ICT en beheersbaarheid op het gebied van 

financiën en risicomanagement; 

- dingen zelf doen vanuit de eigen expertise, de cliënt en zijn omgeving maximaal 

aan zet krijgen en andere organisaties in hun specialismen erkennen. 

 

- Doorontwikkelen van het bestaande 

Er staat een organisatie die financieel op orde is, betrokken medewerkers heeft en 

waardering krijgt van de buitenwereld. De kracht van de organisatie, gebaseerd op de 

principes van zelforganisatie, moet in combinatie met de hierboven genoemde punten,  

steeds in ontwikkeling blijven. Aandacht voor financiën, risicomanagement en vastgoed is 

hierbij van belang, omdat de marges krapper worden en de financiële huishouding 

complexer, waardoor de bestaande financiële stabiliteit geen vanzelfsprekendheid is in de 



 

Pagina 5 van 7 
Document: Profielschets voorzitter Raad van Toezicht 
Datum:  Maart 2022   
 
 

toekomst. Met het ‘financieel fit’ programma is de organisatie erin geslaagd om een stevige 

en gezonde bedrijfsvoering in te richten waarin steeds ook actuele stuurinformatie 

beschikbaar is. Verdere professionalisering, integreren van werkprocessen en bevorderen 

van synergie tussen de regio’s steeds vanuit de principes van de ‘lerende organisatie’ blijft 

noodzakelijk. 

-  

4.  Raad van Toezicht 

 

De Raad van Toezicht is een in de statuten verankerd orgaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het 

realiseren van de doelstellingen van de RIBW in relatie tot de maatschappelijke veranderingen en 

behoeften. Daarnaast heeft de Raad de functie van werkgever en klankbord voor de (eenhoofdige) 

Raad van Bestuur. Uitgangspunt voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de RIBW N&R 

vormt de Governancecode Zorg, die met ingang van 2022 is geactualiseerd. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen en vergadert 7 à 8 keer per jaar in de avonduren. Er 

wordt gewerkt met commissies met aparte vergaderingen: een auditcommissie, een commissie 

kwaliteit & veiligheid en een remuneratiecommissie. Daarnaast zijn er werkbezoeken. 

 

Het profiel voor de Raad van Toezicht als geheel dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht 

zodanig is samengesteld dat: 

• er voldoende affiniteit met de zorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van 

de stichting in het bijzonder aanwezig is; 

• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt; 

• een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar 

geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht 

wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en bedrijfskundige 

achtergronden; 

• de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk 

en kritisch opereren; 

• adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder. 

 

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in 

ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de 

stichting in het bijzonder. 

 

5.  Profielschets voorzitter van de Raad van Toezicht 

 

Vanwege het aflopen van de tweede termijn van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht 

zoekt de RIBW Nijmegen & Rivierenland een opvolger. Om verschillende redenen kiezen de huidige 

leden van de Raad van Toezicht er niet voor om de voorzittersrol in te vullen.  

 

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten 

verwacht. In het bijzonder dient hij/zij: 

• het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de 

Raad van Toezicht te vervullen; 

• over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij 

de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; 
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• over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad 

van Toezicht en de Raad van Bestuur; 

• over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol 

in het belang van de stichting en de daarmee verbonden instelling kan vervullen; 

• beschikt bij voorkeur over ruime bestuurlijke ervaring in de (semi)publieke sector;  

• heeft toezichthoudende ervaring bij voorkeur met de rol van voorzitter in een organisatie 

met een vergelijkbare context;  

• een verbindende persoon te zijn en geniet hij/zij het vertrouwen van de overige leden van 

de raad van toezicht; 

• integer te zijn in het samenspel met de Raad van Bestuur;  

• te beschikken over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad 

van Toezicht en de Raad van Bestuur; 

• het belang erkennen van betrokkenheid van de cliënten bij het beleid van de RIBW 

Nijmegen & Rivierenland middels de daartoe ingestelde medezeggenschapsorganen; 

• te beschikken over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol 

in het belang van de RIBW Nijmegen & Rivierenland kan vervullen; 

• te beschikken over voldoende inzicht en kennis met betrekking tot de voor de RIBW 

Nijmegen & Rivierenland relevante beleidsmatige, maatschappelijke, strategische 

ontwikkelingen en wet- en regelgeving over (de financiering van) de zorg; 

• affiniteit met de zorg en met het primaire werkproces van de RIBW Nijmegen & 

Rivierenland te hebben. 

 

De voorzitter stelt in overleg met de Raad van Bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt 

de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de Raad van Bestuur en eventueel andere 

betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht 

naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter. 

 

 

5. Bezoldiging  

 

De vergoeding van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de richtlijn van de NVTZ en de Wet 

Normering Topinkomens (WNT). De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een 

mogelijkheid van verlenging met vier jaar. 

 

 

6. Procedure en planning   

De RIBW N&R wordt door DirectieWerf ondersteund bij de procedure van werving en selectie. Na 

sluiting van de responstermijn op 11 april 2022 vindt de briefselectie plaats. DirectieWerf voert met 

een aantal kandidaten voorselectiegesprekken en 22 april 2022 wordt de shortlist vastgesteld en 

worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.  

 

De gesprekken met de opdrachtgever zijn gepland in week 19 en 20 (Mei). Benoeming gebeurt met 

ingang van 1 juni 2022. De huidige voorzitter blijft nog tot eind 2022 aan zodat een behoorlijke 

periode van overdracht is geborgd. 

 

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.  
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7. Informatie en sollicitatie  

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders (06-20723398) van DirectieWerf. Voor 

informatie kunt u telefonisch contact opnemen. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag 

vóór 11 april 2022 ter attentie van de heer drs. W. Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl  

 

Zie voor meer informatie over RIBW Nijmegen & Rivierenland: www.ribw-

nijmegenenrivierenland.nl 

DirectieWerf, februari 2022 

mailto:info@directiewerf.nl

