Profiel Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht:
- onderschrijft de openbare identiteit, de missie en het doel van de stichting;
- heeft een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk;
- heeft binding met Houten en/ of de regio;
- heeft een zodanig personele samenstelling dat een breed spectrum aan maatschappelijke
achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, in het bijzonder bestuurlijke,
onderwijskundige, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige
achtergronden;
- kan onafhankelijk en kritisch opereren;
- is herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de belangrijkste interne en externe
belanghebbenden en betrokkenen;
Elk lid van de Raad van Toezicht:
- onderschrijft de missie, de openbare identiteit en het doel van de stichting;
- heeft een academisch denk- en werkniveau;
- heeft algemene bestuurlijke, bij voorkeur toezichthoudende kwaliteiten en bij voorkeur ervaring;
- is in staat een juist evenwicht te bewerkstelligen tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- heeft het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde
te staan;
- heeft het vermogen om te toetsen of de missie en het doel van de stichting geborgd zijn in het
beleid van de stichting;
- heeft het vermogen om het functioneren van het College van Bestuur te beoordelen;
- heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van
Bestuur voorgelegde en alle overige aangelegenheden waarover het toezicht zich uitstrekt;
- heeft het vermogen om advies te geven en toezicht uit te oefenen en aan andere leden het op de
eigen specifieke deskundigheid gebaseerde oordeel of advies toe te lichten;
- is integer, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke
opstelling;
- is bereid en in staat in beginsel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te
bereiden.
De voorzitter van de Raad van Toezicht:
- leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel
andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht;
- heeft het vermogen om met gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de meningsen besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- beschikt over inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en
de bestuurder;

- beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern een rol in het belang
van de stichting kan vervullen;
- heeft diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten en kwaliteiten op het gebied van
conflicthantering;
- heeft bij voorkeur een bestuurlijke, juridische en/of politieke achtergrond;
- is voldoende beschikbaar(ongeveer het dubbele van een regulier lid), incidenteel ook gedurende
reguliere werktijden.

