
 

 

 

 

Profiel van algemeen bestuurslid VOKK 

 

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuursleden samen beschikken over 

de vereiste kennis, ervaring en bekwaamheden om strategie, beleid, doelen, 

resultaten en prestaties van de VOKK in algemene zin te kunnen beoordelen en de 

taken van het bestuur goed te kunnen uitvoeren.  

Bestuursleden zijn leden van de VOKK en daarmee ouder, grootouder, survivor of 

brus.  

 

 

Het bestuur als geheel:  

 

 kan fungeren als collegiaal bestuur; 

 heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk; 

 waarborgt een spreiding van maatschappelijke achtergronden, 

deskundigheden en disciplines (o.m. zorginhoudelijk, financieel-economisch, 

juridisch, politiek, sociaal, marketing en PR en bedrijfskundig); 

 heeft affiniteit met de doelstelling van de VOKK; 

 heeft voldoende voeling met de (verscheidenheid van) leden; 

 heeft inzicht in en kennis van het functioneren van de gezondheidszorg in het 

algemeen en de kinderoncologie in het bijzonder; 

 heeft het vermogen heeft om draagvlak te creëren voor strategie, beleid en 

uitvoering; 

 heeft een evenwichtige samenstelling; 

 kan onafhankelijk en kritisch opereren, zowel binnen het bestuur als naar de 

directeur; 

 voorziet adequaat in de advies- en klankbordfunctie voor de directeur. 

 

 

Een lid van het bestuur: 

 

 heeft affiniteit met de doelstelling en de rol van de VOKK; 

 heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 

 beschikt over strategisch denkniveau; 

 weet een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand te 

bewaren; 

 heeft het vermogen en de juiste attitude om de directeur met raad en als 

klankbord bij te staan; 

 heeft het vermogen om het beleid van de VOKK en het functioneren van de 

directeur te toetsen; 



 heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen 

oefenen; 

 beschikt over integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke 

opstelling; 

 heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan de 

VOKK stellen; 

 weet wat er in de samenleving speelt en vertaalt dat naar algemeen 

bestuurlijke uitgangspunten; 

 verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidszorg in het 

algemeen en in de kinderoncologie in het bijzonder; 

 heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de 

door de directeur voorgelegde aangelegenheden; 

 is in staat actief een bijdrage te leveren aan de relatie tussen bestuur, 

directie, vrijwilligers en leden; 

 is in staat de VOKK bij voorkomende gelegenheden adequaat te 

vertegenwoordigen; 

 is voldoende inzetbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


