
 
Vacature voorzitter RvT De Oase 
 
Therapeutische Zorginstelling De Oase is per 1 Januari 2023 op zoek naar 
een voorzitter voor de Raad van Toezicht.  
 
Wie zijn wij? 
Stichting Therapeutische zorginstelling de Oase betreft een 
specialistische zorginstelling. De instelling biedt intramurale en 
extramurale zorg aan jeugdigen in de leeftijd van negen tot en met 
achttien jaar. Tevens biedt de Oase ambulante begeleiding en 
behandeling aan gezinnen waarvan de jongeren op de Oase verblijven of 
daarbuiten. De Oase biedt zorg aan jeugdigen en jongvolwassenen met 
een groot palet aan (ontwikkeling) stoornissen en aanverwante 
problematiek. 
 
De Raad van Toezicht van Stichting De Oase bestaat uit 3 leden te weten: 

- Een voorzitter met aandachtsgebied management/bestuur, 
governance, werkgeversrol, strategie/beleid en stakeholders; 

- Een lid met aandachtgebied financiën; 
- Een lid met aandachtgebied kwaliteit van wonen, zorg en 

behandeling. 
 
Naast de statutaire toezichttaken ondersteunt  de Raad van Toezicht de 
bestuurder bij het verder professionaliseren en het zo mogelijk verder 
uitbouwen van de organisatie.    
 
De voorzitter 

 Heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring als lid c.q. voorzitter raad 
van toezicht van een stichting met een omzet van minimaal 10 
miljoen euro; 

 Heeft aantoonbare ervaring in een zorg- en/of jeugdzorg- 
organisatie; 
 



 
 

 Is bij voorkeur bekend met de stakeholders in de drie noordelijke 
Provincies; 

 Is een verbinder tussen de leden van de Raad van Toezicht en de 
Bestuurder; 

 Is in staat de Bestuurder te ondersteunen bij het in stand houden 
en verder ontwikkelen c.q. vernieuwen van de Stichting de Oase; 
 

Procedure 
De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht, de 
Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. Voor aanvullende informatie over 
deze (bezoldigde) functie kunt u contact opnemen met de Heer M. J 
Zingel, Raad van Bestuur, via martin@deoase.info 
 
Interesse? 
Bent u de geschikte kandidaat voor de raad van toezicht van 
Therapeutische Zorginstelling de Oase? Wij vernemen graag waarom u 
een toezichthoudende rol ambieert, waarom bij een zorgorganisatie en 
waarom bij De Oase. 
U kunt uw belangstelling in de vorm van een motivatiebrief en curriculum 
vitae tonen tot uiterlijk 1 december 2022 per e-mail t.a.v. de Heer M. J. 
Zingel, Raad van Bestuur via martin@deoase.info 

 
 

 
 


