
    
   

 
 
 
Vacature lid Raad van Toezicht IrisZorg 

 
Vanwege het vertrek van drie leden in 2020 en begin 2021 zoekt IrisZorg drie nieuwe toezichthouders 
 

1. bedrijfsvoeringsprofiel, lid auditcommissie 
2. expertise op (digitale) zorgvernieuwing 
3. beginnend toezichthouder 

 
De uitdaging van IrisZorg 
IrisZorg heeft voor de komende drie jaar haar koers bepaald. Ontmoeten, samenwerken en bouwen aan 
zorg en financiële robuustheid vinden wij belangrijk. Onze organisatiecultuur is gebaseerd op de waarden: 
betrokken, eigen regie, we doen wat we zeggen en we spreken elkaar aan.   
 
Waarom drie nieuwe leden?  
Op dit moment zijn er twee vacatures en eind 2020 zal de derde ontstaan. We willen nu echter al investeren 
in de raad als team en kiezen voor continuïteit. We verwachten dat je lef hebt, een frisse blik en een open en 
transparante houding. Je kan je verbinden met onze organisatie en waarden. In de gesprekken zullen we 
nadrukkelijk ingaan op wat je als persoon meebrengt naar de raad van toezicht. 
 
Toelichting profielen 

1. Bedrijfsvoeringsprofiel, lid auditcommissie 
Je hebt een financiële, bedrijfseconomische achtergrond en acteert op bestuurlijk niveau. Je wordt tevens lid 
van de auditcommissie. 
 

2. Expertise op (digitale) zorgvernieuwing 
Je hebt kennis van en ervaring met vernieuwing, innovatie. Mogelijk in de zorg, maar kan ook breder. 
Mogelijk op ICT gebied en/of e-health, maar kan ook op andere domeinen. Je acteert op strategisch 
bestuurlijk niveau.  
 

3. Beginnend toezichthouder 
Je hebt je geschoold tot toezichthouder en hebt helder wat je toe kan voegen aan onze raad van toezicht. 
 
Informatie procedure  
Voor meer informatie over de vacatures kan je contact opnemen met bestuurder Marjan Verschuure 
op 06 558 37 143 of met de voorzitter van de raad van toezicht Marthyne Kunst op 06 135 01 990. 
 
De selectiegesprekken vinden plaats in november. De eerste ronde is op 8 en 13 november en de tweede 
ronde is op 29 november. 
Benoeming vindt plaats per 1 januari 2020.  
 
Ons koersdocument 2020-2023 en de koersfilm is beschikbaar, evenals de algemene profielschets lid raad 
van toezicht en ons jaarverslag. Deze kun je vinden op www.iriszorg.nl of opvragen bij het 
bestuurssecretariaat, tel: 088-6062606 of per e-mail via raadvanbestuur@iriszorg.nl.  
 
Reageren 
Stuur je sollicitatie uiterlijk 1 november naar rvt@iriszorg.nl  t.a.v. mevrouw M.A.J. Kunst, voorzitter raad van 
toezicht, onder vermelding van het profiel waar je op solliciteert.   

https://www.iriszorg.nl/over-iriszorg/over-de-organisatie
mailto:rvt@iriszorg.nl

