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Vrouwenopvang Rosa Manus zoekt 
 

EEN VOORZITTER VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT 
 
Organisatie 
Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus is een organisatie die opvang en begeleiding biedt 
aan slachtoffers van ernstig huiselijk geweld waarbij sprake is van acute of structurele 
onveiligheid. Vrouwenopvang Rosa Manus is gevestigd in Leiden waar opvang geboden 
wordt, en waar zoveel mogelijk ambulante begeleiding wordt geboden in de regio  
Hollands-Midden. 
 
Vrouwenopvang Rosa Manus ontwikkelt zich voortdurend, is specialist als het gaat om 
duurzaam voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld en werkt nauw samen met 
andere organisaties binnen de ketenaanpak. Dit alles om cliënten te begeleiden naar een 
veilige toekomst. 
Vrouwenopvang Rosa Manus werkt systemisch en heeft veel aandacht voor kinderen vanuit 
de visie dat intergenerationeel geweld moet worden voorkomen. 
 
De organisatie bestaat uit ongeveer 40 fte en kent een eenhoofdig bestuur.  
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, treedt op als werkgever van de bestuurder en is 
verantwoordelijk voor het houden van integraal toezicht op het beleid van de stichting. 
Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de functie van klankbordgroep voor en 
sparringpartner van de bestuurder. De Raad werkt met een auditcommissie en een 
remuneratiecommissie. 
 
In de Raad van Toezicht is een vacature voor de functie van voorzitter. De starttermijn van 
de voorzitter is gepland voor het najaar 2022. 
 
De Raad van Toezicht in het algemeen 
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld 

 dat er voldoende affiniteit aanwezig is met de vraagstukken op het snijvlak van zorg en 
veiligheid in het algemeen en de doelstelling van Vrouwenopvang Rosa Manus in het 
bijzonder. 

 er een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring aanwezig zijn en een 
functioneel netwerk wordt bereikt. 

 er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines 
aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan inhoudelijke, personeel- en 
organisatiekundige, bedrijfskundige, financieel-economische en juridische achtergronden. 

 de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de bestuurder 
onafhankelijk en kritisch opereren. 

 
Algemene profieleisen voorzitter Raad van Toezicht 

 Affiniteit met de doelstellingen, missie, visie en strategie van Vrouwenopvang Rosa 
Manus. 

 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in een organisatie. 

 Het vermogen om snel kennis tot zich te nemen en om het beleid van de organisatie en 
het functioneren van de bestuurder te toetsen vanuit een rol op afstand. 

 Het vermogen om toezicht en advies in teamverband uit te oefenen. 
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 Het vermogen ontwikkelingen in het sociaal domein /domein zorg en veiligheid waar te 
nemen en te vertalen naar de organisatie. 

 Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 
Vrouwenopvang Rosa Manus stellen. 

 In staat is het belang van de organisatie als geheel en daarbij mede de belangen van 
medewerkers en cliënten in het oog te houden. 

 In staat is zich blijvend te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de sector in 
het algemeen en de functie van Vrouwenopvang Rosa Manus in het bijzonder. 

 Binding heeft met Leiden dan wel de Leidse regio, alsmede maatschappelijk actief en 
voldoende beschikbaar is. 
 

Specifieke eisen die gesteld worden aan de voorzitter 

 Ervaring als toezichthouder. Moet de Governance code Sociaal Werk kennen en kunnen 
hanteren. 

 Verbindende persoonlijkheid die het vertrouwen geniet van zowel de Raad van Toezicht 
als de bestuurder en in staat is een leidende rol te vervullen. 

 Integer handelt in het samenspel met de bestuurder. 

 Waar nodig de Raad van Toezicht extern kan vertegenwoordigen. 
 
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6 keer per jaar, waarbij tevens ruimte is voor 
thema- en professionaliseringsbijeenkomsten. De vergaderingen vinden plaats op de locatie 
van Rosa Manus in Leiden. Het vacatiegeld voor de voorzitter bedraagt € 1.500,- per jaar. 
 
Solliciteren 
Meer informatie is te vinden op de website van Vrouwenopvang Rosa Manus.  
Nadere informatie over de vacature kan ook worden opgevraagd bij Geneviève Lieuw,  
lid van de Raad van Toezicht, telefoon 06-15208848. Sollicitaties kunnen gericht worden aan 
de Raad van Toezicht Rosa Manus, secretariaat Mw. M. Fallaux, Opaalstraat 302,  
2332 TH Leiden of per mail secretariaat@rosa-manus.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie 
RvT’.  
De reactietermijn sluit op vrijdag 20 mei 2022.  
De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 6 en 13 juni 2022. 
 


