
 

 

Vacature:  leden Raad van Commissarissen 
 

 
 

 

4mb zoekt in verband met de uitbreiding van haar Raad van Commissarissen, nieuwe leden met een 

diversiteit aan aandachtsgebieden zoals financiën, personeelsmanagement en/of juridische zaken. De 

Raad van Commissarissen van 4mb heeft een toezichthoudende en adviserende functie. Haar 

handelen is mede gebaseerd op de Governance Code Zorg. Zij probeert samen met de raad van 

bestuur een meerwaarde voor de organisatie en haar stakeholders te vormen. Zij laat zich leiden door 

basisprincipes als openheid, integriteit, strategisch handelen, verbinden, afstemmen en creativiteit. 

 

OVER DE FUNCTIE 

De Raad van Commissarissen van 4mb is verantwoordelijk voor het toezicht op de Raad van Bestuur en 

op de doelen die de Raad van Bestuur realiseert door middel van strategie, beleid en beheer. De Raad 

van Commissarissen let op effecten, processen en belangen. De Raad van Commissarissen wordt 

zodanig samengesteld dat de leden tezamen beschikken over de vereiste kennis en kunde om de 

doelen van strategie en beleid, de resultaten en prestaties van de zorg, 4mb en de bedrijfsvoering in 

algemene zin te kunnen beoordelen. 

Kritische teamspelers die bewust hun deskundigheid inbrengen den die zich herkennen in de 

kernwaarden van 4mb. Ieder lid is verantwoordelijk voor de aan de Raad van Commissarissen 

toebedeelde taken en per specifiek aandachtsgebied gelden er aanvullende criteria. 

 

WIE BEN JIJ? 

❑ Je beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en visie op de gezondheidszorg. Goede 

contactuele eigenschappen, representatieve kwaliteiten en samenwerkingsgericht. 

❑ Je hebt  goed inzicht in de strategische implicaties voor de langere termijn en kan een hoogwaardig 

klankbord zijn voor bestuurders en de collega toezichthouders.  

❑ Je hebt niet alleen oog voor de risico’s, maar is ook inspirerend in het zien van kansen en 

mogelijkheden.  

❑ Je bent een eigentijdse toezichthouder gericht op samenwerking en verbinding met een open, 

onafhankelijke, doortastende, kritische stijl en een goed evenwicht in betrokkenheid en afstand. 

❑ Je beschikt over een relevant netwerk om op die manier de maatschappelijke functie van de Raad 

van Commissarissen vorm te geven. 

❑ Je hebt algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring 

❑ Je hebt een gezonde dosis humor en bent ondernemend 
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PROFIEL ZORGINHOUDELIJK 

Het lid heeft als zorginhoudelijk professional kennis van en op strategisch niveau ervaring met de 

actuele inhoudelijke ontwikkelingen van de gezondheidszorg met in het bijzonder de GGZ. Zij/hij kan 

zich goed inleven in het werken met en voor cliënten in het werkveld van 4mb. 

 

PROFIEL JURIDISCH / PERSONEELSMANAGEMENT 

Het lid heeft juridische kennis en ervaring, bij voorkeur in de GGZ-sector met als expertisegebied 

arbeidsrecht/ gezondheidsrecht en/of contract-juridische aangelegenheden. Het lid is in staat formeel 

juridische ontwikkelingen te vertalen in mogelijke kansen of bedreigingen voor 4mb. 

 

PROFIEL FINANCIEEL 

Het lid heeft een brede professionele financieel-economische achtergrond. Het lid heeft inzicht in de 

financiële doorwerking van strategisch beleid en de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen 

voor de organisatie, als ook inzicht in de strategische implicaties op langere termijn. 

 

WAT BIEDEN WE JOU?  

De Raad van Commissarissen van 4mb vergadert 2 tot 4 keer per jaar in overleggen van 2 uur (exclusief 

voorbereidingstijd). 

 

WIE ZIJN WIJ? 

4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Roosendaal, Etten-Leur, 

Breda en Oudenbosch / West-Brabant. We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een 

psychologische zorgvraag.  Met een multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals 

helpen we volwassenen en jongeren van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden cliënten 

stap voor stap en doelbewust op weg naar beter.  

Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig. Volwassen cliënten worden 

behandeld binnen de  Basis GGZ (BGGZ) of Specialistische GGZ (SGGZ). Voor jongeren en kinderen is er 

4mb Junior: 4mb Junior is gespecialiseerd in psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen en 

jongeren van 4 t/m 18 jaar. 4mb wordt ingeschakeld op momenten dat professionele hulp gewenst is. 

Daarnaast verzorgt 4mb Junior remedial teaching (RT) en leerondersteuning voor kinderen uit het 

basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Bij 4mb werken we met een professioneel, multidisciplinair team bestaande uit onder andere een 

Klinisch Psycholoog, Psychiater, GZ-psychologen, GZ-psychologen in opleiding, basispsychologen/ 

orthopedagogen en speltherapeuten. Onze mensen zijn ons kapitaal, daar zijn we ons van bewust. 

Daarom is binnen 4mb ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Kansen zien en ernaar handelen, 

dat stimuleren wij! 
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MEER INFORMATIE 

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende functie? Reageer dan zo snel mogelijk. Wanneer we een 

mogelijke match zien, dan plannen we een kennismakingsgesprek. Bij voldoende potentiële kandidaten 

wordt deze vacature gesloten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mireille Bijlsma-de 

Jager via m.bijlsma@ 4mb.nl of telefoonnummer 0165 769 000. 

mailto:m.bijlsma@%204mb.n

