Vacature lid Raad van Toezicht (2x)
Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn is Stichting VCO op zoek naar
2 nieuwe leden in de Raad van Toezicht.
Raad van Toezicht
Het College van Bestuur (de bestuurder) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende taak en is klankbord voor het College van
Bestuur.
De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met het
vastgestelde strategische beleidsplan en de begroting.
De Raad van Toezicht hecht waarde aan de christelijke identiteit van de stichting, draagt dit ook uit en is een
betrokken en multidisciplinair team, dat bestaat uit zes leden. Naast een specifieke expertise wordt er met een
strategische blik toezicht gehouden op het algemeen belang van de organisatie. De Raad van Toezicht
vergadert zeven maal per jaar en legt werkbezoeken af binnen de organisatie. Er vindt periodiek overleg plaats
met de GMR. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Intern
Toezichtskader.
Profielschets:
●
beschikt over kennis van en/of heeft affiniteit met ontwikkelingen in het Primair Onderwijs en specifiek
de doelstellingen van Stichting VCO;
●
heeft inzicht in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in de regio en het onderwijs;
●
beschikt over een relevant netwerk en specifieke kennis om in te brengen in de Raad van Toezicht;
●
heeft ruime (bestuurlijke) ervaring met complexe organisatie en veranderende contexten;
●
heeft een zakelijke en betrokken instelling en een goed gevoel voor governance;
●
beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling.
Competenties:
●
strategisch inzicht, helicopterview, integratief denken;
●
kritisch analytisch oordeelsvermogen;
●
maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
●
reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag;
●
proactieve opstelling: informatie zoeken, doorvragen, netwerken;
●
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
●
het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen en
daarover een oordeel te vormen;
●
het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
●
teamspeler.
Vanwege de huidige samenstelling is kennis van 1 van de volgende domeinen een pré:
- HR/Juridisch;
- Huisvesting/Facilitaire zaken.
Het aanbod
Boeiende nevenfunctie als toezichthouder op een vooruitstrevende organisatie met grote maatschappelijk
betekenis. Kans om bestuurlijk te groeien in de rol van toezichthouder door het bijwonen van vergaderingen,
congressen en bijeenkomsten. Mogelijkheid persoonlijk te ontwikkelen door middel van instrumenten als
Management Drives, zelfevaluatie en kennisdeling met RvT leden vanuit verschillende sectoren.
Benoeming voor een periode van vier jaar, eventueel te verlengen met een tweede termijn.
Het lidmaatschap is vooralsnog onbezoldigd.
Informatie en sollicitatie
Meer informatie over de Stichting kunt u vinden op www.stichtingvco.nl
Voor aanvullende vragen en informatie over de rol en procedure kunt u telefonisch contact opnemen met
Immanuël Kranendonk (Voorzitter Rvt) via tel: 06-51064733.
Uw reactie en motivatie kunt u ook mailen aan: rvtvoorzitter@stichtingvco.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

