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CLINICLOWNS Lid Raad van Toezicht 

 

Voor Cliniclowns is Aardoom & de Jong op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht met een 
marketing & communicatie deskundigheid. 

 

LID RAAD VAN TOEZICHT 

 
Functieomschrijving  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de stichting. De Raad bestaat uit zes personen 
die hun werk onbezoldigd uitvoeren. Ze worden aangesteld voor een periode van vier jaar; de maximale 
zittingsperiode is twaalf jaar. 
 
De Raad van Toezicht heeft profielen vastgesteld voor haar leden zodat gewaarborgd is dat 
verschillende portefeuilles binnen de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn. De Raad van Toezicht 
wordt geïnformeerd over de gang van zaken door: 

x Maand- en kwartaalrapportages over het realiseren van de doelstelling, de besteding van 
middelen, de fondsenwerving en het functioneren van de organisatie; 

x De financiële auditcommissie die toezicht houdt op de financiën. Deze commissie is ingesteld 
omdat CliniClowns een eenhoofdige directie heeft; 

x Schriftelijke en mondelinge toelichting door de directie tijdens de minimaal twee vergaderingen 
per jaar; 

x Mondelinge en schriftelijke toelichting op beleid en voortgang door leden van het 
managementteam als de agenda van de Raad van Toezicht om hun kennis en ervaring vraagt. 

 
Jaarlijks terugkerende onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht zijn: 

x Goedkeuring financiële meerjarenraming, begroting en dichtraming; 
x Goedkeuring jaarplannen en meerjarenplannen; 
x Beoordeling jaarverslag en goedkeuring jaarrekening; 
x Evaluatie samenwerking leden Raad van Toezicht en evaluatie samenwerking Raad van 

Toezicht met Directie en MT; 
x Bespreking verslag financiële auditcommissie; 
x Goedkeuring nieuwe dienstverlening of uitbreiding werkvelden. 

 
Elk lid van de Raad van Toezicht is in beginsel een generalist met de kwaliteiten die nodig zijn om 
verschillende aspecten integraal af te wegen gericht op het belang van de onderneming. 
Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over specifieke deskundigheden waardoor het collectief op een 
zodanig niveau over kennis en ervaring beschikt dat de Raad het bestuur en management op alle 
relevante aandachtsgebieden (kernactiviteiten, complexe aspecten en risico’s) kan adviseren c.q. 
toezicht op kan houden. Tegelijkertijd moet elk van haar leden in staat zijn om de hoofdlijnen van het 
totale beleid en de daarmee gepaard gaande risico’s, van de afzonderlijke organisaties en haar 
belangen te beoordelen.  
 
De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat door de combinatie van ervaring, 
deskundigheid, kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en onafhankelijkheid van zijn leden, deze zijn 
taken naar behoren kan uitvoeren.  
 
Als Lid van de Raad van Toezicht beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring: 

x Een academisch werk- en denkniveau 
x Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in brede zin bij een vergelijkbare of complexere 

maatschappelijk georiënteerde organisatie;  
x Inzicht in de eisen die kwaliteit, soliditeit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

deze stellen en in staat een evenwichtige afweging van belangen van de stakeholders te 
maken;  

x Affiniteit met de aard, doelstelling en functie van CliniClowns;  
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x In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en zich een afgewogen en 
zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij gelopen worden;  

x Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het bestuur 
voorgelegde aangelegenheden met daarbij het vermogen om het beleid van de organisatie en 
het functioneren van het bestuur te toetsen dan wel het bestuur als klankbord bij te staan; 

x Ervaring met en/of kennis van governance, risicomanagement en compliance als ook inzicht 
in de huidige stand van zaken wat betreft "good governance" in de goede doelen sector; 

x In staat te functioneren met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 
x Integer, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
x Met ‘durf’ om zaken aan de orde te stellen, kritisch analytisch maar oplossingsgericht en 

betrokken; 
x Bezonnen in oordeel, zakelijk en besluitvaardig; 
x Met een goed ontwikkeld gevoel voor samenwerking, effectieve communicatie en teamwork, 

met een sociale antenne en gevoel voor intermenselijke dynamiek;  
x Met voldoende toewijding, beschikbaarheid, een goede bereikbaarheid en grote presentie bij 

vergaderingen; 
x Het vermogen in teamverband te functioneren; 
x Maatschappelijk actief; 
x Om de taken te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk en bestuurlijk 

breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen relevant netwerk;  
x Geen functie in een Raad van Toezicht en/of Raad van Bestuur bij een zorg- of charitatieve 

instelling die raakvlakken heeft met CliniClowns.  
 
Naast de hiervoor genoemde kennis en vaardigheden is de houding van de toezichthouder van 
belang. De houding van de toezichthouder, in de zin van eigenschappen die passen bij de 
persoonlijkheid van de toezichthouder en bij de opgedane levenservaring, kan worden weergegeven 
in de volgende kernaspecten: 

x Ontvankelijk, met aandacht, open, luisterend, observerend; 
x Niet vooringenomen denkend, proactief; 
x Moedig, doortastend, kritisch; 
x Vermogen tot zelfreflectie.  

Het is zaak dat de individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen 
functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Naast deze 
persoonlijke verantwoordelijkheden en specifieke toegevoegde waarde is ook zijn rol als teamspeler 
van groot belang.  
 
Aanvullend profiel van het lid van de Raad van Toezicht met een marketing & communicatie 
deskundigheid   
Het lid van de Raad van Toezicht met deze specifieke deskundigheid heeft  

x Op gebied van (merk)strategie/positionering: aantoonbaar en diepgaande kennis en ruime 
ervaring met deze vraagstukken, bij voorkeur ook op het gebied van innovatieve en 
ondernemende strategieën, liefst voor maatschappelijke organisaties en met een focus op het 
vermarkten van betekenis teneinde support uit de samenleving te kunnen realiseren in de 
vorm van geld, tijd, kennis en kunde   

x Ten aanzien van specifiek(e) ervaringsgebied(en): heldere en deskundige visie op digitale 
transformatie en de relatie tot marketing (denk daarbij aan de thema’s als customer 
experience, customer journey’s en klantcontact, shared value, contentmarketing en 
vindbaarheid, nieuwe technologieën, design thinking, innovatie).  

x Kennis van en affiniteit/ervaring met goede doelen/fondsenwervende organisaties is een pré  
 
Organisatie 
CliniClowns zet zich in voor zieke kinderen, kinderen met een beperking en voor mensen met 
dementie. Met spel en humor zorgen professionele CliniClowns voor afleiding & plezier. Ze maken 
contact met het positieve en gezonde in iemand. Zorgen, angst en stress verdwijnen naar de 
achtergrond. Zo draagt CliniClowns bij aan menslievende zorg. Dat kan dankzij nauwe samenwerking 
met de zorg en de talloze supporters die ons met geld, tijd en kennis steunen. De CliniClowns spelen 
in bijna alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling, de psychiatrie, revalidatieklinieken, 
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hospices, speciale scholen, kinderdagverblijven en in zorginstellingen voor mensen met dementie. 
Ook via de CliniClowns App kunnen kinderen live contact met de clowns maken. 
 
Procedure 
Bij de werving en selectie laat Cliniclowns zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong.  
 
Contactpersonen: 
drs. Maarten Aardoom, e-mail: aardoom@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-55717739 
 
 
 

 

  


