Leden Raad van Toezicht
De Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld zoekt per 1 december 2020 twee nieuwe leden
voor de Raad van Toezicht, waaronder een beoogd voorzitter.
Over het landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld (CSG)
Het landelijk netwerk Centrum Seksueel Geweld (CSG) bestaat uit de Stichting Landelijk CSG en de
16 regionale CSG’s die structureel deel uitmaken van het zorgaanbod van gemeenten. Het CSG is
na een pioniersfase inmiddels bekend als expertisecentrum vanwege zijn multidisciplinaire aanpak
in de acute fase van seksueel geweld en wordt ook gevonden door veel slachtoffers die in het
verleden zijn misbruikt. Daarnaast heeft het CSG een duidelijke plek verworven in de
samenwerking met andere partijen en in de landelijke media.
De juridische verankering van het CSG is gerealiseerd in de vorm van een stichting. Als Stichting
ondersteunt het CSG het netwerk van 16 regionale CSG’s en behartigt het de belangen bij
landelijke en lokale overheden en de ketenpartners in het land. De zestien regionale CSG’s werken
volgens de landelijke kwaliteitscriteria. De regionale coördinatoren zijn autonoom verantwoordelijk
voor de uitvoering van het kwaliteitskader binnen het gemeentelijk zorg- en ondersteuningsaanbod
en leggen verantwoording af aan de gemeente. Gezamenlijk bepalen de Stichting en de zestien
regionale CSG’s de strategie en het beleid. De zestien CSG’s laten zich voeden door de Stichting en
leveren omgekeerd input opdat de Stichting inhoudelijk verder kan ontwikkelen.
Onze koers en positie
Het CSG profileert zich als expertisecentrum dat midden in de samenleving staat en alert is op
maatschappelijke ontwikkelingen en tendensen. De vraag: ‘Wat hebben slachtoffers van seksueel
geweld nodig?’ staat centraal.
De RvT wil een afspiegeling zijn van het fungerende netwerk in het domein van seksueel geweld en
de maatschappelijke opvang en er wordt naar gestreefd om de samenstelling van de RvT een
afspiegeling te laten zijn van de multidisciplinaire werkwijze van het CSG.
De bestuursvorm
De structuur van het landelijk netwerk is een stichtingsvorm met een Raad van Bestuur, een Raad
van Toezicht met vijf leden en een Raad van Advies van zestien leden. De Raad van Toezicht houdt
vanuit de maatschappelijke doelstelling van de organisatie toezicht op het beleid en functioneren
van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht
verleent onder meer goedkeuring aan zwaarwegende besluiten en investeringen, en aan de
begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplannen. Daarnaast adviseren de Raad van Toezicht en
de Raad van Advies gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur.
De Governance Code Cultuur 2019 vormt, naast wet- en regelgeving, de leidraad voor goed
bestuur, goed toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het
CSG onderschrijven deze Code.
De functie van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het CSG bestaat uit vijf personen. Samen vervullen zij als team de
verschillende rollen van een Raad van Toezicht en leveren zij, vanuit ieders deskundigheid,
meerwaarde voor de Raad van Bestuur en de organisatie. Toezicht houden is een samenspel van
kennis, vaardigheid en houding. Om de rol van toezichthouder voor het CSG goed te kunnen
vervullen, wordt van alle leden van de Raad van Toezicht de volgende kwaliteiten en bestuurlijke
competenties verwacht:








Het vermogen om de strategie, het beleid, de processen en de resultaten van het CSG te
doorgronden en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van het CSG en het onderkennen
van de daaruit volgende mogelijke risico’s ;
Het vermogen tot distantie in combinatie met betrokkenheid en ontvankelijkheid voor het brede
maatschappelijke belang en het individuele belang gekoppeld aan de best mogelijke zorg voor
slachtoffers van acuut en niet-acuut seksueel geweld;
Affiniteit met de zorg in het algemeen en met het bestrijden van seksueel geweld in het
bijzonder;
Een professionele, toezichthoudende houding.

De vacature
Een uitgebalanceerde mix van deskundigheden in de Raad van Toezicht is voor de Stichting
Landelijk CSG van groot belang. De Stichting zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht met
ervaring en een breed netwerk in het politieke en/of sociale domein; personen die kritisch
meedenken en mogelijk deuren kunnen openen. Omdat de financiële positie van het CSG een
uitdagende is, zoekt de Raad van Toezicht het liefst ook iemand met kennis op dit terrein.
Daarnaast beschikken de kandidaten over:
 Een relevant landelijk netwerk;
 Ruime bestuurlijke ervaring.
Honorarium
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen uitsluitend een reiskosten vergoeding.
Data gesprekken
Voor deze functie houden wij begin november gesprekrondes.
De beoogde benoemingen vinden plaats op 1 december 2020.
Meer informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u zich wenden tot Linda Terpstra, voorzitter
stuurgroep van het CSG: 06-18 62 87 91. Bereikbaar op zaterdag 5 september, en zaterdag 3 en
10 oktober tussen 10.00-15.00 uur.
Meer weten over het CSG? Kijk op: www.centrumseksueelgeweld.nl
Solliciteren
Solliciteren kan door uiterlijk op 16 oktober een e-mail met CV te sturen naar het secretariaat van
het CSG, t.a.v Mariëlle Plug-van den Bree: m.bree@umcutrecht.nl o.v.v. vacature RvT.
Aan de geselecteerde kandidaten vragen wij, in het kader van ons integriteitsbeleid, een
‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG).
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

