Vacature lid College van Regenten
(Raad van Toezicht) Bartholomeus Gasthuis
Met expertise op het gebied van vastgoed en
cultuurhistorisch erfgoed
Het Bartholomeus Gasthuis is een modern verzorgingshuis, verpleeghuis en Huis in de
Wijk, gehuisvest in een historisch pand in het Utrechtse Museumkwartier. Op deze plek
wordt sinds 1367 onafgebroken onderdak en zorg geboden. In het gasthuis kunnen
stadgenoten deelnemen aan de activiteiten van het Huis in de Wijk, of zij kunnen er
beschut en veilig wonen met of zonder zorg. Ook voor de meest kwetsbare ouderen is er
plek in het gasthuis. Dit alles in een gastvrije omgeving waar respect voor mens, milieu
en de eeuwenlange historie voelbaar is.
Over het College van Regenten
Statutair bestaat de Raad van Toezicht, in het Bartholomeus Gasthuis naar eeuwenoude traditie
aangeduid als ‘het College van Regenten’, uit minimaal vijf en maximaal zeven personen. Op dit
moment telt het College vijf leden. Een van de leden treedt af.
De missie van het gasthuis
Het Bartholomeus Gasthuis wil een plek in de stad zijn die alles biedt voor het zo lang mogelijk
plezierig, vitaal en zelfstandig ouder worden in de binnenstad van Utrecht. Het gasthuis heeft ca. 100
bewoners, ca. 130 medewerkers en ca. 140 vrijwilligers. Het gasthuis heeft 36 appartementen in het
woonzorgcentrum (waarvan 22 serviceappartementen), zes kleinschalige groepswoningen met acht
tot tien appartementen voor psychogeriatrische cliënten en een zorghotel met acht kamers.
Taak van het College van Regenten
Het College van Regenten is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de bestuurder en de
algemene gang van zaken in de organisatie. Dit met inachtneming van de vigerende Zorgbrede
Governance Code, de eisen en competenties zoals geformuleerd door de NVTZ en de statuten van het
Bartholomeus Gasthuis. Het College ziet erop toe dat goede zorg, huisvesting en welzijn worden
geleverd in overeenstemming met de doelstelling van de stichting en binnen de financiële
mogelijkheden. Het toezicht speelt adequaat in op veranderende omstandigheden en behoeften van
samenleving, bewoners en organisatie. Dit alles met respect voor de eeuwenoude geschiedenis en de
positie van het gasthuis in zijn omgeving. Daarnaast staat het College van Regenten de bestuurder
terzijde met advies, met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheden.
Het College van Regenten stelt in zijn handelen de maatschappelijke rol van het Bartholomeus
Gasthuis centraal. De invalshoeken van de verschillende belanghebbenden kunnen tegenstrijdig zijn
en daarmee leiden tot dilemma’s. Het College van Regenten bewaakt bij het toezichthouden, maar
ook in zijn constructief kritische houding naar de bestuurder, een zorgvuldige en transparante
afweging van verschillende belangen.
Aandachtsgebieden en deskundigheden
Leden van College van Regenten brengen gezamenlijk de volgende expertises in:
1
bestuurlijke ervaring, deskundigheid inzake Governance in de zorg;
2
ruime financieel-economische kennis;
3
brede juridische kennis in combinatie met bestuurlijke ervaring;
4
brede kennis over kwaliteit en veiligheid in de ouderenzorg (afgevaardigde vanuit de cliëntenraad);
5
brede professionele, inhoudelijke en/of politieke kennis van welzijn-wonen-(ouderen)zorg;
6
expertise in de geschiedenis van Utrecht, de gasthuizen en cultureel erfgoed, met een breed
Utrechts netwerk;
7
expertise op het gebied van (de ontwikkeling van) vastgoed.
Voor deze vacature zijn wij op zoek naar een lid met een combinatie van aandachtsgebieden 6 en 7.
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Wat vragen wij?

Kennis van en affiniteit met welzijn, wonen en zorg voor ouderen in de breedste zin van het
woord en de visie en doelstelling van het Bartholomeus Gasthuis in het bijzonder.

Aantoonbaar brede maatschappelijke binding en de beschikking over- /toegang tot een
regionaal netwerk in de zorgsector, de (zakelijke) dienstverlening of in de regionale politiek.

Kennis van het maatschappelijke speel- en krachtenveld.

Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaringen in een complexe omgeving.

Het vermogen om het beleid van het gasthuis en het functioneren van de bestuurder te
toetsen én op te treden als sparring partner voor de bestuurder door gevraagd en ongevraagd
de bestuurder te adviseren.

Kunnen functioneren als werkgever voor de bestuurder;

Goede communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, onder meer ook van belang in het contact
met anderen dan de bestuurder, zoals MT-leden, de OR, de cliëntenraad, etc.

Academisch werk- en denkniveau en een strategische blik, in staat om vanuit helicopterview
ontwikkelingen te analyseren; vaardigheden om als toezichthouder te communiceren, te
onderhandelen en beleidsconflicten onderling of met de bestuurder te hanteren.

Beslissingen kunnen nemen die statutair zijn toegewezen.

Het vermogen om onafhankelijk en kritisch ten opzichte van andere Collegeleden en de
bestuurder te kunnen opereren en kunnen reflecteren op het eigen functioneren en dat van
het College van Regenten.

Vermogen om binnen een team van toezichthouders op te treden.

Voldoende beschikbare tijd en energie: in staat zijn om jaarlijks minimaal zes vergaderingen
bij te wonen. Daarnaast is aanwezigheid bij belangrijke (thema)bijeenkomsten en
evenementen van het gasthuis gewenst.
Termijn en bezoldiging
Leden van het College van Regenten worden benoemd voor een periode
van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming voor
een tweede termijn. De leden van het College van Regenten ontvangen
een passende vergoeding voor hun werkzaamheden.
Heeft u interesse en herkent u zich in het profiel? Dan nodigen wij u van
harte uit om te reageren. Voor informatie of bij vragen kunt u contact
opnemen met het bestuurssecretariaat van het Bartholomeus Gasthuis, tel. 030 - 2393152.
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk 21 september a.s. mailen naar
bestuurssecretariaat@bartholomeusgasthuis.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

