
Raad van Toezicht Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland zoekt nieuw lid

Algemene informatie
Door het vertrek van een van de drie leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Coöperatie Zorgaanbieders Midden 
Nederland (CZMN) zijn we op zoek naar een nieuw lid raad van toezicht. 
Sinds de oprichting in 2014 van de coöperatie heeft deze een forse groei doorgemaakt. Bij de CZMN hebben 
zich inmiddels 25 kleinschalige zorgaanbieders aangesloten. De coöperatie vertegenwoordigt deze zorgaanbieders 
bij gemeenten en zorgkantoren. Er is een grote diversiteit in de zorg die geboden wordt o.a.: dagbesteding, individuele en 
groepsbegeleiding, beschermd en begeleid wonen, ondersteuning bij autisme, thuishulp, en jeugdzorg. Kernwoorden zijn: 
kwalitatief goede zorg en kleinschaligheid. De leden van de coöperatie zijn als zorgondernemer zelf verantwoordelijk voor 
de bedrijfsvoering en corebusiness van hun bedrijf. De coöperatie verleent aan de leden verschillende diensten zoals: 
aanbestedingen facturering, melding CAK, Wmo- en iJW-berichtenverkeer, certificering, cliëntvertrouwenspersoon en 
klachtenregeling. De Coöperatie is conform de NEN-EN-9001 2015 Zorg gecertificeerd.
 
Bestuursmodel
De CZMN kent een bestuursmodel met een algemene ledenvergadering, een Raad van Toezicht, een bestuur en een 
directeur. Leden van de Raad van Toezicht zijn, naast commissiewerk, beschikbaar voor ca. drie tot vier RvT-vergaderingen 
per jaar alsmede twee algemene ledenvergaderingen.
 
Profiel leden Raad van Toezicht
De leden van de RvT hebben een passend (W.O.) werk- en denkniveau en dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van 
de CZMN. De coöperatie is actief in 24 gemeenten waaronder de regio Apeldoorn, Noord-Veluwe en 
Zeewolde, Amersfoort, Zwartewaterland, Kampen, Barneveld en Nijkerk. 
De RvT streeft naar een evenwichtige samenstelling op basis van o.a. kennis, ervaring, competenties, geslacht en 
leeftijd. Binnen de RvT worden naast algemene, ook specifieke professionele ervaringen en competenties gevraagd, die 
minimaal bij een van de leden belegd dienen te zijn. Bij het nieuw te werven lid wordt met name gevraagd naar expertise op 
het gebied van financiën. Kennis van en ervaring met de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurige 
Zorg (Wlz) en de Jeugdzorg strekken tot de aanbeveling.
 
Beloning
De leden van de RvT werken op basis van een jaarlijks vastgestelde kwartaalvergoeding.

U kunt reageren tot uiterlijk 20 september naar:  vacature-rvt@czmn.nl
De gesprekken vinden plaats op dinsdagavond 1 oktober.

Informatie
Meer informatie vindt u op de website www.czmn.nl. 
Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer R.T.J. Daamen, voorzitter Raad van 
Toezicht, telefonisch 0341 423555 of per e-mail rtjd@xs4all.nl
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