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Maes & Lunau handelt geheel in overeenstemming met de huidige privacywetgeving en haar opdrachtgevers dienen overeenkomstig te handelen. De persoonsgegevens uit dit 
document zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk en mogen op geen enkele wijze worden vrijgegeven aan derden. Deze persoonsgegevens dienen vernietigd te worden zodra Maes 
& Lunau of de kandidaat daar om verzoekt, of in ieder geval binnen vier weken na beëindiging van de opdracht. 
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De organisatie 
 

De organisatie 

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: iedereen verdient de kans om het mooiste uit 

zichzelf te halen. Daarom bestaat gro-up.  

gro-up creëert samen met gezin en buurt een omgeving waarin kinderen van alle leeftijden 

kunnen groeien en ontwikkelen. gro-up is actief in kraamzorg, kinderopvang, buurtwerk, 

jeugdhulp en onderwijs en voelt zich verantwoordelijk voor elke stap in het groeipad van een 

kind, van zwangerschap tot zelfstandigheid. 

 

gro-up bestaat pas net, maar eigenlijk bestaan ze al tientallen jaren. Want gro-up is de 

nieuwe naam van verschillende organisaties met een gemeenschappelijk doel. Met circa 300 

locaties, ruim 3.000 medewerkers en vele partners maken ze samen elke dag een levensgroot 

verschil voor kinderen van alle leeftijden.  

 

Een sterke centrale organisatie zorgt er voor dat de medewerkers zich helemaal aan hun 

lokale werk kunnen geven, in het vertrouwen dat ze ontzorgd zijn. Het gro-up hoofdkantoor in 

Berkel en Rodenrijs is een shared service centrum met een brede dienstverlening. Daar wordt 

gewerkt aan de samenhang in het gedachtegoed, van gebouwen tot IT, ondersteuning van 

mens en organisatie vanuit HR, financiën, bestuurszaken, kwaliteitszorg en communicatie.  

 

Besturingsmodel 
Als besturingsmodel hanteert gro-up het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model met een 

tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit Martin van de Ruit en Edgar Kannekens. De 

dagelijkse leiding van de activiteiten ligt bij de directieraad en de dagelijkse leiding van gro-

up bij de Raad van Bestuur.  
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De juridische structuur van gro-up bestaat uit drie stichtingen. Dit zijn Stichting gro-up in de 

zorg, Stichting gro-up in de buurt en Stichting gro-up. De stichtingen hebben een eigen 

financieringsstroom. De Governance Codes: Kinderopvang, Sociaal Werk, Primair Onderwijs 
en Zorg zijn van toepassing in de bedrijfsvoering en het toezicht. Kernelement hierin is een 

zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en maatschappelijke verantwoording naar alle 

stakeholders: ouders, medewerkers, financiers en samenwerkingspartners.  

 

Meer informatie over de organisatie is te vinden op: www.gro-up.nl 

 

Strategie en doelstellingen 

Afgelopen periode heeft gro-up een grote transitie ondergaan. Vanuit de nieuwe strategie 

bestaande uit drie pijlers is gewerkt aan o.a. een nieuwe en duidelijke merkuitstraling, 

inzichten om te bouwen aan een gezamenlijke cultuur en is er een nieuwe besturingsfilosofie 

opgesteld. Dit wordt ondersteund door een nieuwe top- en stafstructuur en uiteraard een 

sterk dienstenaanbod met als doel over drie jaar een eigen concept voor het complete 

groeipad van kinderen tot zelfstandigheid te hebben. Komende jaren zal veel nadruk liggen op 

de implementatie en vervolmaken van de strategie. Het consequent uitvoeren van de in gang 

gezette en nog te zetten activiteiten is daarbij van belang. Dat alles draagt bij aan een 

toekomstbestendige, relevante organisatie waar medewerkers hun werkplezier maximaal 

waarderen. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gro-up.nl/
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Positie 
 

Doelstelling van de functie 

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerde orgaan dat belast is met het toezicht 

houden op de (tweehoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van gro-up heeft onder 

meer tot taak: werkgeverschap van de Raad van Bestuur, toezicht en controle op het bestuur 

van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van 

de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten en reglementen. De vertrouwensbasis tussen 

de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het 

besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. 

 

Naast de controlerende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te 

beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van 

Toezicht nadrukkelijk het vermogen op strategisch niveau te functioneren door zich op 

hoofdlijnen een oordeel te vormen over strategische issues en hierover van gedachten te 

wisselen met de Raad van Bestuur met een balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke 

distantie.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Van belang bij de Raad van Toezicht is dat deze zodanig is samengesteld dat de leden 

collectief beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid 

en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene 

zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van 

Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Hiervoor brengen de leden ieder een eigen 

netwerk mee.  
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Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende 

aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van gro-up als geheel. Naast deze 

kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter 

verhoging van de kwaliteit van de Raad als geheel.  

 

Aanstelling, frequentie en opvolging 

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht is voor een periode van vier jaar. Leden 

zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor nog een periode van vier jaar. Het aantal 

plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans 5 per jaar, waarnaast extra themabijeenkomsten 

afgesproken kunnen worden. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de 

jaarlijkse beleids- en controlcyclus. De reguliere vergaderingen vinden doorgaans ’s avonds 

plaats in Berkel en Rodenrijs of op één van de locaties van gro-up. Binnen de Raad van 

Toezicht worden specifieke aandachtsgebieden onderscheiden zoals selectie- en remuneratie 

en audit. Er is geen commissiestructuur.  
 

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Als gevolg van het 

aflopen van de termijnen eind 2023 van twee leden worden voor hen passende vervangers 

gezocht. 
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Kandidaat profiel 
 

Een belangrijk aspect in het profiel van de twee nieuwe leden is dat zij (m/v) goed passen bij 

het DNA van gro-up. gro-up wil dichtbij zijn, is waardevrij en is energiek, door samen te 

werken en verbindingen te leggen tussen kinderopvang, (kraam)zorg, jeugdhulp, buurtwerk, 

onderwijs en andere organisaties. gro-up is ondernemend in een maatschappelijk veld, 

daardoor worden soms keuzes gemaakt die wellicht in een 100% private sfeer of publieke 

omgeving anders genomen zouden worden. De kandidaten hebben hart voor de publieke zaak 

en zijn in staat dat zakelijk te bekijken. Uiteraard is affiniteit met het werkveld van gro-up 

essentieel. Aangezien twee ervaren toezichthouders aftreden, is toezichthoudende ervaring 

vereist. 

 

Algemene kennis en ervaring 

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende meer algemene 

aspecten/kwaliteiten: 

• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring  

• Voldoende inzicht in heldere governance uitvoering; handelend vanuit taken, rollen en 

verantwoordelijkheden van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.  

• Bekendheid met de corporate governance; onderschrijven en naleven van de 

Governancecodes 

• Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand 

• Op hoofdlijnen een oordeel vormen over door het bestuur of de organisatie voorgelegde 

plannen/vraagstukken 

• De attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan 

• Het beleid van gro-up en het functioneren van het bestuur te toetsen 
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• Kunnen omgaan met diverse stakeholders 

• Geen functies of posities vervullen die redelijkerwijs strijdig geacht kunnen worden met 

de belangen van gro-up 

• Academisch denk- en werkniveau 

 

Voor de twee gezochte nieuwe leden gelden nog de volgende specifieke aanvullende 

kwalificaties: 

Lid - Financieel/economisch 

• Ervaring met toezicht op jaarrekening en budgetproces 

• Kennis en ervaring met diverse financieringsstromen zoals commercieel, via subsidies en 

via verzekeraars 

 

Lid - Bedrijfsvoering 

• Ondernemende-, profit ervaring 

• Bijvoorbeeld ervaring vanuit consumentenmarkt, leisure 

 

Persoonlijkheid en cultuur 

Samen met gezin en buurt creëert gro-up een omgeving waarin kinderen van alle leeftijden 

kunnen groeien en ontwikkelen. Eenieder vanuit eigen ervaring en expertise draagt bij aan de 

ontwikkeling van gro-up en dus van de kinderen. De gewenste samenwerking is op basis van 

gelijkwaardigheid. De gevraagde inhoudelijke bijdrage van de rol kan goed in een prettige, 

ongedwongen en open sfeer plaatsvinden. Humor en zelfreflectie helpen daarbij. Daarnaast 

beschikken kandidaten over de volgende eigenschappen: 

• Down to earth 

• Kritische onafhankelijke denker  

• In staat tijdig te detecteren waar en wanneer het nodig is om vanuit de rol als 

toezichthouder te interveniëren 

• Direct en correct adresseren van te bespreken onderwerpen 

• Een sterk ontwikkeld normbesef en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel 

• Het vermogen binnen de Raad van Toezicht om in teamverband te werken 

• Beschikking over voldoende zelfreflectie 

 

Diversiteit in achtergrond is een pré en kan een rol spelen bij de uiteindelijke keuze. Het 

lidmaatschap vraagt van de toezichthouders de bereidheid voldoende tijd vrij te maken voor 

uitoefening van de functie. 

 

Bezoldiging 

De jaarlijkse bezoldiging van de Raad van Toezicht is marktconform.  
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Procedure 
 

 

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Stichting gro-up tijdens de selectieprocedure 

voor de twee leden Raad van Toezicht. 

 

o De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal 

plaatsvinden 

o CV-presentatie – begin mei 

o Eerste gespreksronde met de selectiecommissie – week van 8 mei 

o Vervolggesprek met de selectiecommissie – week van 15 mei 

o Nagaan referenties 

o Benoeming door de Raad van Toezicht 

 

Contactgegevens 

Deze search wordt uitgevoerd door Michiel van Donselaar consultant bij Maes & Lunau. Voor 

meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met Tristan Jonkers 

researchconsultant via tristan.jonkers@maeslunau.com of T 020-5356278. 

 

 

  

mailto:tristan.jonkers@maeslunau.com
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Maes & Lunau: Beyond the obvious 
Wij gaan in alles altijd net even verder; ‘beyond the obvious’. Want elke organisatie 

heeft behoefte aan inspirerend leiderschap met verbindende kwaliteiten en een 

heldere visie. Als executive search bureau willen én moeten wij hieraan een 

belangrijke bijdrage leveren; wij willen organisaties helpen verbeteren. 

Het begint met te begrijpen waar de organisatie naar toe wil. Dan willen we de 

cultuur, de mensen en de organisatie goed leren kennen en aanvoelen. Vervolgens 

gaan wij aan het werk met een haarscherp profiel, op basis waarvan we kandidaten 

beoordelen. We helpen bij de start in de nieuwe positie en we houden contact tot 

lang nadat de ideale kandidaat is begonnen. 

 

Insights in search 

Ons proces is transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Wij 

geven nooit op. Wij horen en zien veel en geven dat terug aan onze kandidaten en 

cliënten. Wij geven Insights in Search. Soms zijn we eigenwijs omdat we denken dat 

een andere keuze meer succes zal brengen. Dan hebben we een goed gesprek. 

 

Uw succes is onze motivatie 

Wij doen dit al 45 jaar lang goed en grondig omdat wij ons verantwoordelijk voelen 

voor het succes van de cliënt en de kandidaat. Dat kan alleen met professionele 

gepassioneerde mensen met kennis, kunde en waarachtige betrokkenheid. Zo 

werken wij aan het resultaat van mens en organisatie. Wij geloven in het talent en 

de drive van de mens als bron voor succes. Voor ons is niets mooier dan het 

gecombineerde succes van onze cliënten en onze kandidaten. 

  


