
 

 

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 zich kan ontwikkelen. 

Vanwege het aftreden van één van de leden ontstaat er per 1 januari 2021 een vacature 

voor: 

Lid van de Raad van Toezicht Welzijn Middelburg m/v 

met kwalititeitsprofiel financieel-economisch  

De selectiecommissie van de Raad van Toezicht heeft als doel een kandidaat te 

benoemen, die op een deskundige, betrokken en inspirerende wijze invulling geeft aan 

deze functie. 

Van de toezichthouder met het kwaliteitsprofiel financieel-economisch wordt verwacht 

dat deze: 

 Kennis en inzicht heeft in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van 

een organisatie 

 Belangstelling heeft voor financieel-economische vraagstukken en kennis van 

financieringsbeleid 

 Kennis heeft om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s 

 Beschikt over een brede maatschappelijk belangstelling 

Kandidaatsprofiel 

U voldoet aan het onderstaande profiel: 

 Academisch denk- en werkniveau 

 Instemming met de doelstellingen van Welzijn Middelburg en affiniteit met welzijn 

 Bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring zijn een pre 

 Een juist evenwicht in betrokkenheid en afstand 

 Integer 

 Het op hoofdlijnen een oordeel kunnen vormen over door de Directeur-bestuurder 

voorgelegde (financieel-economische) aangelegenheden 

 Kennis van de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en de 

toepassing daarvan is een pre 

Wij bieden 

 Een dynamische organisatie waar uw inbreng bijdraagt aan de verdere 

ontwikkeling van de hoge kwaliteit die Welzijn Middelburg biedt 

 Maandelijkse vergoeding conform vastgelegde afspraken 

 Onkostenvergoeding 

Sollicitatie-informatie 

 Uw sollicitatie voorzien van motivatie en cv kunt u uiterlijk 30 september 2020 

mailen naar: sollicitatie@welzijnmiddelburg.nl 

 De gesprekken vinden plaats op 8 oktober 2020 in de avond 



 Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer J. Dekker, 

telefoonnummer 06-51 02 94 03 

 De selectiecommissie van de Raad van Toezicht legt alvorens tot benoeming over 

te gaan, geselecteerde kandidaten ter advies voor aan de Directeur-bestuurder en 

de Ondernemingsraad 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld 


