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PROFIEL LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Het algemene profiel voor de Raad van Toezicht (als collectief) dient er toe te leiden dat de
Raad van Toezicht zodanig divers is samengesteld dat:
a. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
b. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines
aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijskundige, financieel-economische,
juridische, politieke, sociale, commerciële, communicatie en bedrijfskundige
achtergronden;
c. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur
onafhankelijk en kritisch opereren;
d. adequaat wordt voorzien in de toezicht, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het
College van Bestuur.
Het individuele profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende
aspecten:
a. affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting;
b. geen werknemer zijnde van of anderszins vanuit verwantschap, het beroep of bedrijf
verbonden zijnde aan de stichting;
c. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit
huidige of eerdere werkzaamheden;
d. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
e. het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord
terzijde te staan;
f. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van
het College van Bestuur te beoordelen;
g. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
i. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de
stichting stellen;
j. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van
Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
k. beschikbaarheid.
Hiernaast is het van belang dat leden van de Raad van Toezicht zich verbonden weten (bij
voorkeur woonachtig) met de regio waarin De Groeiling opereert (i.c. Gouda en omgeving).
Wenselijk is dat de leden breder kunnen kijken dan vanuit de eigen deskundigheid, in acht
nemend dat de Raad als collectief over de hierboven genoemde deskundigheid moet
beschikken.
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