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Profiel Raad van Toezicht voor Stichting Welzijn Middelburg  

 

 

Inleiding 

Stichting Welzijn Middelburg staat als professioneel maatschappelijk ondernemer 

midden in de samenleving en zet zich er voor in dat iedereen in de gemeente 

Middelburg en in de regio aan die samenleving kan deelnemen, zich hierin thuis voelt 

en kan ontwikkelen. 

Zoals omschreven in artikel 18 lid 1 en 2 van het Reglement Raad van Toezicht van 

Stichting Welzijn Middelburg dient de Raad voor de Raad en voor de voorzitter/vice 

voorzitter van de Raad een profielschets op te stellen. Deze profielschetsen zijn 

aanvullend op hetgeen over de Raad is vastgelegd in het Reglement Raad van 

Toezicht Stichting Welzijn Middelburg. De profielschetsen worden gehanteerd bij het 

werven van nieuwe leden voor de Raad en bij de discussie met betrekking tot een 

eventuele voordracht voor herbenoeming van zittende leden. 

 

Taken Raad van Toezicht 

Ter uitvoering van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft de Raad de taak:  

a. zorg te dragen voor een kwalitatief goed samengestelde Raad, die kwalitatief goed 

functioneert; 

b. te voorzien in een kwalitatief goed bestuur c.q. directeur-bestuurder; toezicht op 

het bestuur c.q. directeur-bestuurder uit te oefenen; 

c. het bestuur c.q. directeur-bestuurder met reflectie terzijde te staan; 

d. het werkgeverschap van het bestuur c.q. directeur-bestuurder te vervullen; 

e. zorg te dragen voor de regelgeving van de Raad zelf en toe te zien op de 

regelgeving voor en van het bestuur c.q. directeur-bestuurder; 

f. conform de statuten al dan niet goedkeuringen aan door het bestuur c.q. 

directeur-bestuurder te nemen besluiten te verlenen; 

g. zijn eigen werkzaamheden te plannen, programmeren, sturen, uitvoeren en 

evalueren; 

h. zich te verantwoorden over de onder a. tot en met h. genoemde taken.  

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

Binnen de Raad zullen -naast het generalist zijn- de volgende 

disciplines/deskundigheden aanwezig zijn: 

- voorzitterschap 

- financieel-economisch 

- kennis met betrekking tot het werkveld van welzijnsorganisaties 

 

Van ieder lid van de Raad wordt verwacht dat hij de ontwikkelingen ten aanzien van 

zijn kennisgebied weet te vertalen naar de belangen voor Stichting Welzijn Middelburg 
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Profielschetsen 

 

Algemeen kwaliteitsprofiel 

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad is dat deze uit generalisten bestaat die 

gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn 

leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. 

Van de leden wordt gedrevenheid, besluitvaardigheid,inlevingsvermogen en 

resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn om betrokken en op afstand 

discussies collegiaal en scherp te voeren. 

Een deel van de leden moet een aantoonbare betrokkenheid hebben met het 

werkgebied door het inbrengen van lokale en provinciale netwerken. 

Vanuit de werkzaamheden van de leden van de Raad mag van belangenverstrengeling 

geen sprake zijn. 

De leden beschikken over de volgende kwaliteiten: 

- Integriteit: blijk geven van gevoel voor ethiek, een voorbeeld zijn voor anderen en 

betrouwbaar zijn; 

- Het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen 

onderscheiden van hoofd- en bijzaken; 

- Het hebben en inbrengen van een eigen netwerk; 

- Kritische onafhankelijke houding ten opzichte van organisatie, bestuur, Raad van 

Toezicht; 

- Gezaghebbend naar directeur-bestuurder; 

- Het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuurder op 

diverse (deel)terreinen van beleid; 

- Het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen; 

- Het inzicht hebben in strategische afwegingsprocessen; 

- Het kunnen werken in teamverband; 

- Persoonlijke inzet: uit gedrag laten blijken dat de organisatie en haar partners 

hem/haar ter harte gaat; 

- Het hebben van een algemene interesse in en gevoel voor maatschappelijke 

verhoudingen en invloeden; 

- Beschikken over discussie- en vergadervaardigheid. 

 

Kwaliteiten in beeld 

Kwaliteitsprofiel voorzitter/vice voorzitter: 

De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergadering voor en 

leidt de vergaderingen van de Raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad (en 

zijn commissies), bewaakt de hoofdlijnen en is schakel tussen Raad en directeur-

bestuurder.  

Daarbij beschikt de voorzitter over de volgende kwaliteiten: 

- uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden 

- kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen 

- uitstekende voorzitterskwaliteiten 

- oog voor de managementtaken van de bestuurder 

- kunnen omgaan met belangentegenstellingen 

- gedreven in woord en daad 

- brede maatschappelijke belangstelling, is bij voorkeur bekend met de plaatselijke, 

regionale en landelijke politieke alsmede met de maatschappelijke verhoudingen. 

- nadruk op het proces en aansturing van Raad (minder inhoudelijk gedreven) 
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Van de voorzitter/vice voorzitter wordt verwacht, dat deze ook overdag bereikbaar is. 

Naast de tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd 

besteden aan het onderhouden van de noodzakelijke contacten. 

 

Kwaliteitsprofiel financieel-economisch: 

Van de toezichthouder met het financieel-economische aandachtsgebied wordt 

gevraagd dat deze: 

- kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een 

onderneming 

- belangstelling heeft voor financieel-economische vraagstukken en kennis van 

financieringen beleggingsbeleid 

- kennis heeft om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s 

- beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling. 
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