Vanwege het rooster van aftreden is
er een vacature ontstaan voor een

Lid van de Raad van Toezicht
Welcom
Welcom is een organisatie voor
welzijn en cultuur, werkend voor en
met inwoners van Montferland.
Welcom wil mensen laten meedoen
in de samenleving, hun welzijn
bevorderen en de kracht van de
samenleving versterken.

De Raad van Toezicht
Welcom hanteert de Governancecode
van Sociaal Werk Nederland als leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording. De Raad van Toezicht werkt
vanuit een toezichtsplan en houdt
toezicht op de directeur-bestuurder en
daarmee op de realisatie van
afgesproken doelen en de algemene
gang van zaken binnen Welcom.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf
leden. Leden worden benoemd voor
een periode van vier jaar, met de
mogelijkheid van maximaal één
herbenoeming voor een periode van
vier jaar. Er wordt een rooster van
aftreden gehanteerd om een juiste
balans van continuïteit en innovatie
te waarborgen. Leden van de Raad
van Toezicht ontvangen een bruto
vergoeding van € 1.400 per jaar, de
voorzitter € 2.000 per jaar.

Profiel
Van leden van de Raad van Toezicht
worden de volgende algemene
kenmerken verwacht:
• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
• algemene bestuurlijke kwaliteiten
strategisch denkend
• een evenwichtige stijl tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand
• het vermogen om in de Raad van
Toezicht als team te functioneren
• het vermogen om de directeurbestuurder met raad terzijde te staan
en als klankbord te fungeren
• affiniteit hebben met de doelstellingen van Welcom in het algemeen
• affiniteit met de regio
• voldoende beschikbaarheid,
ongeveer 1 à 2 dagen per maand
• communicatieve vaardigheid in
woord en geschrift
• beschikken over een relevant netwerk

Specifieke aandachtsgebieden
Leden van de Raad van Toezicht
worden geacht tenminste één,
maar bij voorkeur meerdere van
onderstaande aandachtsgebieden in
portefeuille te hebben en zich actief
geïnformeerd te houden over
ontwikkelingen binnen deze
aandachtsgebieden.
De volgende aandachtsgebieden
worden onderscheiden:
• governance
• organisatieontwikkeling
• strategie
• maatschappelijk welzijn
• kwaliteit en veiligheid
• cultuur
• financiën
• marketing en communicatie
• personeelsbeleid
Voor het nieuwe lid van de Raad van
Toezicht geldt specifiek dat hij/zij

woont in Montferland of affiniteit
heeft met deze gemeente.
Informatie over Welcom en haar aanbod van diensten en activiteiten is te
vinden op de website. Een uitgebreide versie van het profiel is te downloaden via www.iedereenwelcom.nl
U kunt reageren op deze vacature
door uw motivatiebrief en recent CV
vóór 7 november 2018 te mailen naar
RvT@welcommail.nl. De gesprekken
worden gevoerd op 19 en 21
november. Bij belangstelling kunt u
een informatieset aanvragen met
daarin informatie over Welcom, het
reglement van de Raad van Toezicht
en het Toezichtsplan. Voor meer
informatie over deze vacature kunt u
contact opnemen met de voorzitter
Marjolein Koelman, zij is bereikbaar
via 06-22509636.

