Lid voor de Raad van Toezicht
met financiële expertise
Voor onze Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een enthousiast, inspirerend en
maatschappelijk betrokken lid voor onze financiële commissie. We zoeken iemand die
verbonden is met de regio waarbinnen Het Sticht werkzaam is met een HBO- of academisch
denk- en werkniveau. Onze ideale kandidaat is een open, toegankelijk persoon die in staat
en bereid is in teamverband toezicht te houden. Individuele en collectieve zelfreflectie is
daarbij van belang: openstaan voor feedback en feedback kunnen geven. Bestuurlijke of
toezichthoudende ervaring vinden wij belangrijk, net als het kunnen bewaren van het
evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Het nieuwe lid dat wij zoeken is
integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel, een onafhankelijke opstelling en
relativeringsvermogen. Hij/zij brengt kennis en ervaring mee op het gebied van financiën,
bedrijfsvoering en continuïteit van een organisatie.
De Raad van Toezicht van Het Sticht streeft – met als startpunt geschiktheid - naar een
diverse samenstelling voor wat betreft gender, culturele achtergrond en leeftijd. We
zullen kijken naar zowel de individuele kwaliteiten van kandidaten als naar de toevoeging
van een kandidaat aan het team.

Het Sticht
Wij zijn een stichting voor acht
basisscholen in de gemeenten Zeist,
Baarn, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij
Duurstede. Wij werken samen met twee
samenwerkingsverbanden. Wij willen
kinderen laten ontdekken wie ze zijn
zodat ze later de juiste keuzes kunnen
maken. Vaardigheden als communiceren,
samenwerken en kritisch leren nadenken,
vinden wij daarom minstens zo belangrijk
als hun cognitieve ontwikkeling.
Onderwijs geven doen we dus samen met
ouders/verzorgers en alle andere partners
om het kind heen.

Wat onze scholen bindt is onze
gezamenlijke ambitie om ons onderwijs
steeds beter te maken en aan te passen
aan de leerbehoeften van onze
leerlingen. Aan professionalisering van al
onze medewerkers, ook de RvT leden,
geven wij daarom prioriteit. Solidariteit
tussen scholen onderling, onderlinge
kennisuitwisseling, leren van elkaar en
onze fouten is ingebed in ons DNA. Binnen
Het Sticht komt duurzaamheid tot uiting
in de manier waarop wij met gebouwen
omgaan en in het gedrag van onze
medewerkers.

De Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht richt zich op de
realisatie van onze doelstellingen en
idealen en is werkgever en klankbord van
het College van Bestuur. Als team hebben
zij een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor de besluiten
die worden genomen. Onze raad bestaat
uit zes leden die elkaar aanvullen wat
betreft kennis, bestuurlijke ervaring en
relevante netwerken. De raad bestaat uit
een remuneratiecommissie, een
onderwijscommissie en een financiële
commissie. Deze commissies komen – los
van zes reguliere vergaderingen –
ongeveer zes keer per jaar bij elkaar met
het College van Bestuur. De leden van de
Raad van Toezicht ontvangen een
vrijwilligersbijdrage voor hun inzet voor
onze stichting.

Verdere inlichtingen
De Raad van Toezicht heeft voor deze
werving een benoemingsadviescommissie
ingesteld, die bestaat uit twee leden van
de RvT, een lid van het College van

Bestuur, een directeur van één van onze
scholen en een lid van de GMR.
Er is één gespreksronde gepland. Dat
gesprek wordt gehouden op donderdag 2
december tussen 13.00 en 17.00 uur. Wilt
u hier alvast rekening mee houden in uw
agenda?
Uw gemotiveerde sollicitatie met
curriculum vitae ontvangen wij graag vóór
15 november 2021 via info@hetsticht.nl.
Wij streven ernaar om de kandidaat voor
te dragen voor benoeming in de
vergadering van onze RvT op 20 december
2021.
Voor meer informatie over de procedure
en de functie kunt u bellen met de
voorzitter van de RvT, Sander Meijer (06
15188391), of met Marleen Remmers (06
34171641), lid van het College van
Bestuur.
Op www.hetsticht.nl kunt u uitgebreide
informatie vinden over Het Sticht, de
missie en visie, de organisatiestructuur en
de scholen.

