
Twee leden van Raad van Toezicht Registerplein 

 

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het 

sociaal domein. Op dit moment zijn ruim 8.000 professionals geregistreerd in 11 registers. 

Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, 

vooral door toe te zien op de naleving van de registratiecriteria. Registerplein verwacht de komende 

jaren een groei van het aantal registers en van het aantal geregistreerden. De kernwaarden van 

Registerplein zijn kwaliteit, menselijkheid en klantvriendelijkheid.  

Stichting Registerplein volgt de Governance Code sociaal werk. Registerplein kent een eenhoofdig 

bestuur met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.  

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht bestaat nu uit vier leden. De RvT vervult de rol van werkgever, toezichthouder 

en klankbord voor de directeur-bestuurder en streeft naar een samenstelling waarin diverse 

competenties en expertises verenigd zijn.  

Leden van de RvT zijn onafhankelijk van elkaar en derde partijen. Zij hebben zitting zonder last en 

ruggenspraak. Ook mag er geen sprake zijn van onverenigbaarheid van functies. Leden van de RvT 

worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze benoeming kan maximaal twee keer met drie 

jaar worden verlengd. De RvT komt vier à vijf keer per jaar bijeen op het bureau van Registerplein, 

gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.  

 

Binnen de Raad van Toezicht bestaan twee vacatures:  

1) Lid RvT, maatschappelijk ondernemer in het sociaal domein 
- We zoeken een lid met ervaring als directeur/bestuurder van een organisatie in het sociaal 

domein.  

- Bij voorkeur hebt u ervaring met en actueel inzicht in terreinen als ICT, financiën en HRM.  

- U hebt een goed zicht op de behoeften van werkgevers in het sociaal domein ten aanzien van 

beroepsontwikkeling van professionals. 

  

2) Lid RvT, achtergrond in het openbaar bestuur 
- We zoeken een lid met ervaring in het openbaar bestuur, bijvoorbeeld als (voormalig) 

politicus of ambtenaar. 

- U hebt een goed zicht op de behoeften van decentrale overheden bij de inkoop en 

aanbesteding van zorg- en dienstverlening. 

- U kunt die ervaring vertalen naar de rol van Registerplein. 

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft aangegeven haar rol op termijn te willen overdragen. 

Wanneer u tevens de voorzittersrol ambieert, wordt u verzocht dit aan te geven in uw reactie. 

Relevant bij de benoeming van een voorzitter vindt de Raad de volgende elementen: 

- Het is wenselijk dat de voorzitter ervaring heeft in een toezichthoudende rol, bij voorkeur in 
een maatschappelijke organisatie. 



- De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van de Raad en treedt zo nodig 
intern en extern op als vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht.  

- De voorzitter voert periodiek agenda-overleg met de directeur-bestuurder ter voorbereiding 
van de vergaderingen van de Raad. 

- De voorzitter heeft bij voorkeur ervaring met de governancecode sociaal werk en richt de 
werkzaamheden van de Raad in overeenstemming met deze code in. 

 

Wij bieden 

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen per bijgewoonde vergadering een vacatievergoeding plus 

reiskostenvergoeding.  

 

Direct solliciteren? 

Meer informatie over Registerplein treft u aan op onze website www.registerplein.nl  Reageer voor 7 

april 2020 onder vermelding van het vacaturenummer. Stuur uw motivatie en curriculum vitae naar: 

Stichting Registerplein  

t.a.v. mevrouw mr. L.M. van Zanten-Renders, voorzitter Raad van Toezicht 

Per mail aan secretariaat@registerplein.nl  

De sollicitatiegesprekken worden in overleg gepland en vinden plaats in Utrecht. Kandidaten die 

worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, ontvangen een informatiepakket over 

Registerplein. 

 

Meer informatie? 

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer mr. dr. R. Kerff, 

directeur-bestuurder, telefoon 030-303 9272 of per mail rkerff@registerplein.nl  
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