
Profielen Raad van Toezicht 
 

Naam Aangetreden Datum 
aftreden 
1e termijn 

Datum 
aftreden 
2e termijn 

Functie Profiel 

Brenda 
Leferink 

5-11-2020 Najaar 
2024  

Najaar 
2026 

Voorzitter  Juridisch Specialist 
Zorg/arbeid/ 

Rosanne 
Veld 

7-11-2019 Najaar 
2023  

Najaar 
2025 

 
Vakinhoudelijk kwaliteit 
Arbeid en personeel 

Kester 
Wagenvoort 

19-4-2021 Voorjaar 
2025  

Voorjaar 
2027 

Vice 
voorzitter 

Financieel economisch 
marketing  
Financiering Zorg 

Tiska Ikking 19-4-2021 Voorjaar 
2025  

Voorjaar 
2027 

 
Zorgsector/zorgverlening/fi
nanciering zorg 
Vakinhoudelijk kwaliteit 

Annemariek
e Bouma 

19-4-2021 Voorjaar 
2025  

Voorjaar 
2027 

Secretaris Vakinhoudelijk kwaliteit 

 
Samenstelling op profieltitels Combinaties zijn uiteraard mogelijk. 
Algemeen: Ervaring als ergotherapeut in Nederland is een prė. De voorkeur heeft dat zowel 
kennis van de 1e lijn en 2e lijn in de RvT vertegenwoordigd zijn.  
 
 
Profiel kennis van de zorgsector / zorgverlening / financiering zorg 

• het hebben van een voor de vereniging relevant netwerk in de zorgsector en  
• kennis van en ervaring in de zorgsector: van de structuur en de financiering tevens 

van de positie van beroepsverenigingen daarin. 
 

Profiel algemeen bestuurlijk / samenleving 
• bestuurlijke, toezichthoudende kennis, ervaring en kunde; 
• kennis van de politieke en ambtelijke structuur; 
• ervaring in het omgaan met en/of met de werkwijze van deze structuren en 
• in staat zijn te netwerken of lobbyen. 

 
Profiel financieel / economisch / marketing 

• bedrijfseconomische, financieel-technische en marketing kennis, ervaring en kunde; 
• kennis van sponsoring, fondsenwerving of ervaring hiermee en 
• in staat zijn financiële informatie te doorzien en beoordelen. 

 
Profiel ergotherapeuten vakinhoudelijk / kwaliteit 

• kennis van het veld van de ergotherapie, ergotherapeutische onderwijsinstellingen, 
structuur van bedrijven en positie in zorginstellingen; 

• brede (nationaal en internationaal) en diepe (onderzoek) kennis van het vak en van 
de kwaliteit ervan en 

• zelf werkzaam zijn of minder dan 5 jaar geleden werkzaam geweest zijn in dit vak. 
 
 



Profiel juridisch specialisatie zorg / arbeid / personeel  
• kennis van zorgwetgeving en arbeidswetgeving; 
• kennis van governance, specifiek in de zorgsector; 
• algemeen juridische kennis en kunde, ervaring;  
• relevant netwerk in de besturing van Nederland; 
• kennis van de politieke en ambtelijke structuur; 
• ervaring in het omgaan met en/of met de werkwijze van deze structuren en 
• in staat zijn te netwerken of lobbyen. 

 


