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1. Inleiding 

Ingrijpende gebeurtenissen hebben een enorme impact. Mensen en samenlevingen kunnen volledig 

ontwrichten, soms tot in volgende generaties. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wijst al 50 

jaar de weg. ARQ biedt zorg op maat, doet wetenschappelijk onderzoek, adviseert en leidt op. 

Deze kennis deelt ARQ wereldwijd. Voortbouwend op kennis en ervaring die is opgedaan sinds de 

Tweede Wereldoorlog, is ARQ uitgegroeid tot een toonaangevend instituut op het gebied van 

psychotrauma. ARQ heeft locaties in Diemen en in Oegstgeest.  

 

2. Situatieschets 

Vanuit de historie heeft ARQ een grote betrokkenheid op de maatschappij. ARQ is van diezelfde 

maatschappij ook sterk afhankelijk om de doelen te kunnen realiseren en zo de rol van topzorg- en 

expertisecentrum te kunnen vervullen.  

ARQ heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel: 

 

a. Het ondersteunen van mens, organisatie en maatschappij bij schokkende gebeurtenissen en 

psychotrauma door het aanbieden van acute ondersteuning, gespecialiseerde zorg, 

psychosociale ondersteuning, advies, beleid, training kennisontwikkeling en -verspreiding, 

nationaal en internationaal; 

 

b. Het bevorderen en faciliteren van de onderlinge samenwerking tussen zorg-, kennis en 

belangenorganisaties op het (nationaal en internationaal) gebied van de gevolgen van 

schokkende gebeurtenissen en psychotrauma; 

 

c. Het ontwikkelen en vaststellen van het strategische (concern)beleid, het (doen) besturen en 

financieren van haar dochterstichtingen en -vennootschappen en andere aangesloten 

rechtspersonen teneinde de begeleiding, ondersteuning en zorgverlening aan getroffenen van 

schokkende gebeurtenissen en psychotrauma alsmede aanverwante zorg- en dienstverlening te 

(doen) verlenen casu quo te bevorderen. 

 

3. Strategische agenda 

ARQ is een stabiele gezonde organisatie maar komt in een overgangsfase waarin op een aantal 

cruciale posten wisselingen zullen gaan plaatsvinden die om een zorgvuldige overdracht vragen. 

Afgezien van aandacht voor de overdracht van verantwoordelijkheden en het inrichten en 

begeleiden van een zorgvuldig opvolgingsproces, heeft ARQ een strategische agenda met een 

aantal specifieke doelstellingen die voor 2022-2025 zijn geformuleerd: 

 

• ARQ zet in op preventie en innovatie, en heeft op deze thema’s actieve samenwerkings- of 

netwerkpartners, en betrokken financiers, om een meerjarenprogramma in te vullen. 

Specifiek wordt ingezet op de innovatieve therapie ondersteund door psychedelica en 

doorontwikkeling van jonge innovaties als de hoog intensieve therapie en 3MDR. 

• ARQ wil zijn expertrol (nog) meer voor de 1e en 2e lijn beschikbaar maken. ARQ ziet dat 

mensen buiten de boot vallen vanwege de verschraling van het specialistische zorgaanbod 

in de regio. ARQ wil andere zorgaanbieders ondersteunen middels opleiding (via ARQ 

Academy) en consultatie (ARQ Centrum’45). 
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• ARQ wil digitale toepassingen voor preventie en psychotraumabehandeling meer 

ontwikkelen en benutten, en streeft naar zgn. blended behandelpaden die goed aansluiten 

bij de individuele behoefte en de zelfregie van de patiënt ondersteunt. Onderdeel van de 

digitale mogelijkheden die verkend worden, betreft de inzet van big data. 

• ARQ wil ook internationaal de positie van expert realiseren; enerzijds in post conflict- en 

rampgebieden in low- and middle-income landen in samenwerking met internationale of 

lokale expertisecentra via ARQ International. Anderzijds binnen Europa als kennispartner 

rond rampen en crises via ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. 

• ARQ heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan: duurzame innovaties op ons 

vakgebied, duurzame samenwerking met derden, duurzame inzetbaarheid van 

medewerkers, duurzame financiële mogelijkheden en duurzaamheid als het gaat om milieu 

en ecologie. Aanvullend beleid hierover zal worden opgesteld. 

• De beweging naar één ARQ is in 2017 ingezet en in 2020 juridisch geformaliseerd en 

vraagt verdere uitwerking en blijvende aandacht. Dit geldt in het bijzonder voor de ambitie 

naar passende huisvesting en het streven naar verdere synergie binnen ARQ. Het 

versterken van de positionering van ARQ, het optimaliseren van de branding van ARQ en 

sterke arbeidsmarktcommunicatie zijn essentieel om deze doelstelling te bereiken. 

 

4. Organisatie 

Onlangs is de Raad van Bestuur van een driehoofdige naar een tweehoofdige collegiale RvB 

gegaan, bestaande uit een voorzitter en een lid. De verschillende dochters van ARQ hebben een 

eigen directie en worden ondersteund vanuit de holding. 
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Actueel organogram, en link naar https://www.arq.org/arq-100-seconden 

https://www.arq.org/meer-arq/jaaroverzichten 

https://www.arq.org/meer-arq/bestuur-en-toezicht 

https://www.arq.org/meer-arq/missie-en-visie 

 

 
 

 

4.  Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit 5 zetels en wordt met de huidige vacature 

uitgebreid naar 6. De RvT houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur (RvB) en 

op de algemene gang van zaken in de stichting en de aan ARQ geassocieerde rechtspersonen. De 

RvT heeft een Auditcommissie Financiën en Vastgoed en een commissie Kwaliteit en Veiligheid 

(i.o.). 

 

Een tweehoofdige collegiale RvB bestuurt ARQ, bestaande uit een voorzitter en een lid. De leden 

van de RvB zijn ten opzichte van de RvT zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk verantwoordelijk 

voor het door hen gevoerde bestuur. 

 

De RvT vervult een klankbordfunctie en staat de RvB met advies terzijde. Bij de vervulling van de 

taak richten de raad en de individuele toezichthouders zich naar het belang van de stichting en de 

aangesloten rechtspersonen die door of vanwege de stichting worden bestuurd in relatie tot 

haar/hun maatschappelijke functie. 

 

Daarnaast toetst de RvT of de RvB bij de beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken een 

evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die met de stichting zijn 

verbonden. 

https://www.arq.org/arq-100-seconden
https://www.arq.org/meer-arq/jaaroverzichten
https://www.arq.org/meer-arq/bestuur-en-toezicht
https://www.arq.org/meer-arq/missie-en-visie
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De RvT streeft in samenstelling naar een combinatie van ervaring, deskundigheid, kwaliteit, 

maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van alle leden. Daarnaast streeft de RvT naar 

voldoende pluriformiteit en diversiteit.  

 

De Raad van Toezicht wordt zodanig vorm gegeven, dat er sprake kan zijn van een goede 

onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Toezicht als een team kan optreden en alle leden 

tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zes natuurlijke personen. De 

leden van de RvT worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvT. 

 

De Patiëntenraad (PtR) heeft statutair en wettelijk het recht om een bindende voordracht te doen 

voor benoeming van één lid van de RvT. Met de PtR is echter in 2003 afgesproken dat de PtR afziet 

van het recht op voordracht van een lid van de RvT onder de voorwaarde dat de PtR betrokken is 

bij de benoeming van elk lid. De OR heeft adviesrecht over de benoeming van een lid RvT. 

 

Eén lid wordt voor benoeming aan de RvT voorgedragen door de Raad van Advies van Stichting 

1940-1945. 

 

De Raad van Toezicht heeft het functioneren vastgelegd in een reglement. De RvT evalueert 

jaarlijks het eigen functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de individuele leden, de 

resultaten en prestaties en het functioneren ter zake van de eigen taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 

 

De Raad heeft een Auditcommissie Financiën en Vastgoed en een commissie Kwaliteit en Veiligheid 

in oprichting. De voorzitter van de RvT is geen lid van commissie(s). De Auditcommissie heeft de 

taken en verantwoordelijkheden vastgelegd in een reglement.  

 

 

4.1  Profielschets raad van toezicht  
 

Algemene kenmerken van de leden van de raad van toezicht 

Competenties in de Raad van Toezicht 

Elke toezichthouder wordt wettelijk geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen 

beoordelen. 

Voor alle leden gelden in dit licht (in meerdere of mindere mate) de volgende basiseisen: 

• is integer en kan met de juiste distantie toezicht houden; 

• heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken; 

• is gecommitteerd en voldoende beschikbaar, is benaderbaar; 

• beschikt over voldoende ervaring en kennis om toezicht te kunnen houden op het beleid 

van de Raad van Bestuur en kan als klankbord van de Raad van Bestuur fungeren, weet 

wanneer de Raad formeel en informeel moet zijn; 

• is positief kritisch ingesteld, kan de Raad van Bestuur “uitdagen” en als zijn sparring 

partner optreden; 

• is onafhankelijk, houdt primair het belang van de organisatie voor ogen bij zijn 

oordeelsvorming; 

• is constructief, heeft bindingskracht; 

• is analytisch goed, heeft strategisch inzicht; 
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• is een teamspeler, kan goed met anderen binnen en buiten de raad samenwerken, is 

plezierig in de omgang; 

• beschikt over affiniteit met de functie en het zorgveld van de instelling en (de psychische) 

gevolgen van vervolging, oorlog en geweld; 

• heeft oog voor en betrokkenheid bij de politieke, maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen; 

• beschikt over inzicht in de verhouding tussen instelling, politiek en maatschappij; 

• kan en wil zo nodig functioneren als ambassadeur van de instelling; 

• beschikt over een relevant netwerk. 

 

 

4.2 Aanvullende kenmerken profiel lid Raad van Toezicht Zorg Bestuurlijke 

achtergrond 

 

Voor het profiel van het lid met de portefeuille Zorg Bestuurlijke achtergrond gelden de  

volgende aanvullende eisen: 

  

• heeft ruime bestuurlijke ervaring in de gezondheidszorg en kennis van en affiniteit met de 

GGZ;  

• beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de raad van 

toezicht en de raad van bestuur; 

• heeft een actueel beeld van ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap en 

hetgeen dat vraagt van de besturing van ARQ als zorginstelling en landelijk kenniscentrum; 

• Kijkt met een veranderkundige blik naar organisatieontwikkeling en leiderschap in de zorg; 

• Is een geoefend sparringpartner bij complexe opvolgingsvraagstukken. 

 

Het nieuwe lid van de RvT maakt deel uit van de commissie Kwaliteit en Veiligheid (i.o.) en draagt 

in samenwerking met de voorzitter van deze commissie bij aan de opzet en inrichting van deze 

commissie passend bij de context van ARQ.  

 

De RvT streeft naar pluriformiteit en diversiteit en kijkt bij gelijke geschiktheid naar benoeming van 

kandidaten die qua leeftijd en competenties aanvullend zijn op de bestaande leden. 

 

 

5. Bezoldiging en benoemingstermijn 

 

Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met één extra termijn. ARQ 

hanteert de zogenoemde Governancecode Zorg 2022 en de beloningscode conform de Wet 

normering topinkomens (WNT2). 

 

6. Procedure en planning   

De Raad van Toezicht wordt door DirectieWerf ondersteund bij de procedure van werving en 

selectie. Na sluiting van de responstermijn op 20 maart 2023 vindt de briefselectie plaats. 

DirectieWerf voert met een aantal kandidaten voorselectiegesprekken en eind maart 2023 wordt de 

shortlist vastgesteld en worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken.  
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De gesprekken met de selectiegesprekken zijn gepland op … 2023. Tot slot voert de beoogde 

kandidaat nog een adviesgesprek met de Patiëntenraad en Ondernemingsraad. De benoeming is 

beoogd met ingang van 1 mei 2023. 

 

Het inwinnen van referenties is onderdeel van de procedure.  

 

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 20 maart 2023 t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl  

 

Zie voor meer informatie over ARQ: www.arq.org 

 

DirectieWerf, februari 2023 

mailto:info@directiewerf.nl

