Raad van Toezicht Natuur en Milieu Overijssel

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden die allen, vanuit hun verschillende expertise, sterk
betrokken zijn op de ideële doelstellingen van Natuur en Milieu Overijssel. Zij vormen t.b.v.
het maatschappelijke draagvlak een representatieve afspiegeling van de Overijsselse
samenleving. Zij hebben onderscheidende profielen teneinde de statutaire
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, functies en taken adequaat uit te voeren.

Profiel van de Raad van Toezicht
Een lid van de Raad van Toezicht:
• Heeft brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met natuur, milieu en/of
duurzaamheid
• Is in staat om een volwaardig gesprekspartner te zijn op strategisch niveau
• Heeft een goed analytisch inzicht en oordeelsvermogen
• Stelt zich positief kritisch op en staat open voor feedback
• Is zich bewust van rol en verantwoordelijkheid om onafhankelijk op afstand toezicht te
houden
• Heeft kennis en ervaring op het gebied van bestuur en toezicht
• Heeft kennis van de risico’s en het financiële/administratieve beheer van een
organisatie als Natuur en Milieu Overijssel
• Heeft affiniteit met de doelstellingen en de activiteiten van de stichting Natuur en
Milieu Overijssel
• Onderschrijft de “good- governance” code
• Brengt kennis en relevante netwerken in
Voor het lid zoeken we iemand met specifieke expertise op het gebied van
organisatieontwikkeling en HRM. De Raad streeft wat betreft samenstelling naar diversiteit in
levensfase, geslacht, achtergrond, ervaring en woonregio.

Specifiek voor de voorzitter
De voorzitter is de regisseur van het proces van toezicht. Hij/zij zit als “primus inter pares”
de vergadering voor. De voorzitter heeft extra aandacht voor en toewijding aan de
continuïteit van de organisatie en is vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt voor de
directeur-bestuurder. Ook draagt hij/zij zorg voor de beoordeling op het functioneren van de
directeur-bestuurder en, indien nodig werving, van de directeur-bestuurder. Bij de taken van
de voorzitter horen in elk geval:
- In samenspraak met de directeur-bestuurder het bepalen van de agenda

-

Toezien op het functioneren en de kwaliteit en de commissies van de Raad van
Toezicht
Periodieke aanwezigheid bij personeelsvergaderingen van de organisatie
Waar nodig samen met de directeur-bestuurder periodiek overleggen met de
belangrijkste stakeholders voor Natuur en Milieu Overijssel . Daarin is hij/zij mede het
gezicht naar buiten.

Vergaderingen en vergoedingen
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar in Zwolle. Daarnaast kan het zijn dat
een lid van de Raad deelneemt aan een activiteit ten behoeve van de representatie van
Natuur en Milieu Overijssel of bijvoorbeeld een medewerkersbijeenkomst. De leden van de
Raad ontvangen een vergoeding voor lid € 600,= per jaar en voor de voorzitter €1.000,= per
jaar.
Uw sollicitatiebrief, inclusief CV, kunt u voor 16 juni sturen naar Daniette Kisjes via
kisjes@natuurenmilieuoverijssel.nl of Assendorperdijk 3, 8012 EG Zwolle.

