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Vacature 

Drie leden voor een Raad van Toezicht van coöperatie ZorgXtra U.A. 

 
Organisatie:  

Coöperatie Zorg Xtra verenigt meerdere (op dit moment 12) JW (begeleiding, behandeling, jeugdhulp en jeugd-ggz) 

en WMO aanbieders om gezamenlijk aan te besteden in verschillende regio's en toch te kunnen blijven werken met 

behoud van eigenheid.  

Er zijn contracten voor jeugdhulp en jeugd-ggz in Noord-Limburg, WMO in Eindhoven en voor groepsbegeleiding in 

de regio ‘een 10 voor de Jeugd’. In de toekomst wordt mogelijk aanbesteed in Midden-Limburg, zowel Oost als West.  

Organisaties die bij ZorgXtra passen gaan uit van de kracht van het gezin en werken contextgericht; laagdrempelig, 

flexibel en steeds op zoek naar oplossingen die bij dit ene systeem of individu past. Woorden als maatwerk en 

normaliseren zijn bij ons niet alleen woorden, dit is de kern van hoe we werken. Samen vullen we elkaar aan en 

samen kunnen we de meeste vragen beantwoorden. 

 

De coöperatie bestaat sinds 2020 en is vanaf 2022 actief in het aanbieden van zorg.  

Om een en ander goed vorm te geven én de uitgangspunten van de Governance Code Zorg goed te kunnen volgen 

zijn we op zoek naar kandidaten die lid willen worden van onze, nog op te richten, Raad van Toezicht.  

 

We bieden: 

- Een dynamische, groeiende, lerende organisatie waarin de bijdrage van de toezichthouder zeer wordt 

gewaardeerd. 

- Open, transparante bedrijfsvoering en communicatie naar en met zowel de leden als toezichthouders. 

- Een onbezoldigd lidmaatschap van onze Raad van Toezicht, waarbij alle onkosten vergoed worden. 

- Toegang tot informatie, materialen en opleiding die nodig is om de functie adequaat uit te (blijven) voeren. 

 

Wij zoeken: 

- Een toezichthouder zoals bedoeld in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR).  

- Een toezichthouder die affiniteit heeft met de missie en ambitie van de coöperatie en het vakgebied, maar 

ook voldoende professionele afstand van de coöperatie en zijn stakeholders heeft om integer te kunnen 

handelen. 

- Iemand die integraal kan meedenken in de uitdagingen waar het bestuur voor staat, met het bestuur kan 

sparren, maar ook kan spiegelen en confronteren als dat nodig is.  

- Een verbindende, toegankelijke, empathische en stevige professional die zich kan inleven. 

- Minimaal 3 functionarissen die verschillende professionele en persoonlijke kennis, ervaring, competenties en 

achtergrond meebrengen. Binnen de competenties van de 3 toezichthouders zien wij graag competenties op 

het vlak van financiën, aanbestedingsprocessen, bestuur, jeugdzorg en/of WMO geborgd. 

- Iemand die minimaal 4x per jaar een vergadering kan en wil bijwonen. De totale belasting wordt ingeschat 

op 2 uur per maand. 

- Iemand die zich voor minimaal 3 jaren wil committeren aan deze functie en coöperatie. 

 

U kunt reageren op deze vacature door uw motivatie en CV te mailen naar info@zorgxtra.nl. Ook vragen mogen per 

mail gericht worden aan dit adres. Wij nemen binnen 2 weken contact met u op. 

Voor meer informatie over ZorgXtra kunt u terecht op onze website www.zorgxtra.nl. 
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