
Binnenkort een rvt vacature?
Kennismaking
We bespreken je vacature telefonisch om goed te
begrijpen wat je zoekt en belangrijk vindt. Je krijgt een vast
aanspreekpunt.

Voorselectie
Met specifieke zoekfilters doorzoeken we het bestand
naar passende kandidaten. Je kunt ook eigen kandidaten
inbrengen die geobjectiveerd deelnemen aan dit
zoekproces.

De meest kansrijke kandidaten leggen we je voor en we
bespreken de resultaten. Gedurende het hele proces kun
je je zoekcriteria aanpassen aan voortschrijdend inzicht.

Contact met kandidaten
Je kiest zelf met welke kandidaten je graag in contact wilt
komen en wordt aan hen gekoppeld voor
vervolggesprekken.

Start het proces online of neem contact met ons op via
085 - 3030 673 of mail naar info@zoekplusvind.nl

Hét platform dat toezichthouders en raden van
toezicht bij elkaar brengt.

Schrijf je je in als toezichthouder?
Speciaal voor NVTZ-leden geldt een

inschrijftarief van € 125 inclusief
persoonlijke feedback door een

profielexpert. 
 

Het niet-leden tarief is € 250.
De administratiekosten voor

profielonderhoud zijn € 20 per jaar.
 
 

Schrijf je hier in
 

NVTZ Zoek+Vind

Een raad van toezicht betaalt een
vast tarief per ingevulde vacature.
Voor raden die lid zijn van de NVTZ
bedraagt het ledentarief € 4.000.
Het niet-leden tarief is € 4.500.

 
Voor organisaties tot 1 miljoen

omzet geldt een speciaal tarief van
€ 1.500 voor NVTZ-leden of € 1.875

voor niet-leden.
 

Start het proces online
 

Meer informatie of direct van start?
Ga naar de website zoekplusvind.nl ,  stuur een email  naar

info@zoekplusvind.nl  of  bel  ons op 085-3030 673.
 
 
 

Zoek+Vind is een init iat ief  van de NVTZ in samenwerking met PMP Supervisor.  Het maakt
hoogwaardige werving en selectie van toezichthouders in zorg en welzi jn toegankel i jk.

Vacature

Benaderd worden voor rvt
posities?
Schrijf je in via de website en vul de vragenlijst in.
Aan het einde maak je een belafspraak met een
profielexpert. Hij of zij ondersteunt je bij het
scherpstellen van je profiel. Zo krijg je een
persoonlijk profiel dat goed aansluit bij wat je in
huis hebt en waar je interesses liggen. Op basis van
je anonieme profiel word je vindbaar voor de rvt-
vacatures die aansluiten bij jouw interesse.

Schrijf je hier in

Het NVTZ Zoek + Vind platform brengt toezichthouders die een nieuwe
toezichthoudende functie ambiëren en raden van toezicht die invulling

zoeken voor een vacature bij elkaar om tot de best mogelijke
samenstelling van een raad van toezicht te komen. 
Het platform richt zich op de zorg en welzijnssector.

Tarief

Kandidaat
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