
Lid Raad van Commissarissen 

Fundis faciliteert en verbindt bedrijven die aan chronisch zieken en kwetsbare ouderen 

hoogwaardige zorg en diensten leveren voor gezondheid en welbevinden, onder andere met 

wijkverpleging, wonen met zorg, service-abonnementen, specialistische verpleging en welzijn. De 

organisatie is vooral - maar niet alleen – actief in de regio’s Rotterdam, Zoetermeer, Midden-Holland 

en Utrecht-West. 

In 2013 heeft Fundis het zogenoemde Vlootmodel geïntroduceerd. Dit betekent onder meer dat het 

Fundis-netwerk uit verschillende zelfstandige bedrijven bestaat. Op dit moment zijn dat er 25. De 

aandelen van het overgrote deel van deze verschillende vennootschappen worden gehouden door 

Fundis Holding BV, waarvan diens aandelen voor 100% worden gehouden door de Stichting Fundis. In 

de beeldspraak van de vloot acteert de holding als “rederij”. De driehoofdige Holding-directie legt 

verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van de groep. 

Vrijwel alle bedrijven hebben een eigen statutaire directie en zijn daarmee volledig 

handelingsbevoegd en verantwoordelijk is voor het beleid en de exploitatie van het eigen bedrijf. 

De omzet van de bedrijven binnen de Stichting Fundis bedroeg in 2020 € 200 ml, met een positief 

resultaat van € 2 mln., dit ondanks de Coronacrisis. 

In 2019 heeft Fundis heeft haar “Expeditie” ontwikkeld: de zoektocht die antwoord moet geven op 

vragen waar Fundis de komende vijf jaar als vergrijzend Nederland voor komt te staan. Fundis 

ontwikkelt antwoorden op de volgende vragen. Hoe: 

- …kunnen we technologische ontwikkelingen stimuleren en in huis halen? 

- …kunnen we voldoende (gekwalificeerd) personeel aantrekken en behouden? 

- …kunnen we door betere ketensamenwerking efficiëntere zorg verlenen? 

- …veranderen verhoudingen in de verzorgingsstaat om aan de groeiende zorgvraag tegemoet 

te komen?  

- …kunnen we gegevens en data digitaal uitwisselen en zelf beter benutten? 

In het kader van deze Expeditie van Fundis worden meerdere strategische projecten uitgevoerd die 

de agenda van de Holdingdirectie en Raad van Commissarissen nog geruime tijd zullen bepalen. 

De organisatiewaarden 

Fundis heeft drie richtinggevende organisatiewaarden: 

- Verantwoordelijk 

- Vernieuwend 

- Verbindend 

Elk bedrijfsonderdeel heeft hiernaast in lijn met het kwaliteitskader van Fundis bedrijfsspecifieke 

klant- en organisatiewaarden opgesteld. 

De positie 

De vacature binnen de Raad van Commissarissen wordt vervuld op voordracht van de Centrale 

Cliëntenraad. De CCR volgt de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018. 



Gezien de samenstelling van de Raad en het profiel van de huidige vier leden heeft de Raad 

een sterke voorkeur voor een kandidaat-commissaris met de volgende kenmerken naast de voor de 

hand liggende basiskwaliteiten die passen bij een goed functionerende toezichthouder: 

- (Bestuurlijke) ervaring in de gezondheidszorg, zo mogelijk in de langdurige zorg; 

- Vertrouwd met het bestuur en/of toezicht van grote organisaties; 

- Affiniteit / ervaring met (toezicht op) kwaliteitsaspecten van de zorg; en 

- Affiniteit met arbeidsmarktvraagstukken. 

Het maakt uw profiel krachtiger wanneer u beschikt over een aantal voor Fundis relevante 

netwerken op strategisch niveau. 

Verder bent u voldoende beschikbaar en gemotiveerd om zich in te zetten voor een adequate 

invulling van deze positie voor deze interessante en innoverende zorgorganisatie. 

 

Interesse? U kunt uw sollicitatie richten aan Hans Langeveld via info@theleadershipadvisory.com   

Geef in uw sollicitatie aan waarom u meen te passen op deze positie. 

 

 

 

mailto:info@theleadershipadvisory.com

