
 

 

Raad van Toezicht Natuur en Milieu Overijssel 

 
De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden die allen, vanuit hun verschillende expertise, 

betrokken zijn bij de ideële doelstellingen van de stichting Natuur en Milieu Overijssel. De 

Raad streeft wat betreft samenstelling naar diversiteit in levensfase, geslacht, achtergrond, 

ervaring en woonregio. 

 

Profiel van de Raad van Toezicht 
Een lid van de Raad van Toezicht: 

• Heeft brede maatschappelijke belangstelling  

• Heeft affiniteit met de doelstellingen en de activiteiten van Natuur en Milieu Overijssel 

• Is in staat om een volwaardig gesprekspartner te zijn op strategisch niveau 

• Heeft een analytisch inzicht en oordeelsvermogen 

• Stelt zich positief kritisch op en staat open voor feedback  

• Brengt kennis en relevante netwerken in 

• Onderschrijft de “good-governance” code 

Daarnaast is in de Raad van Toezicht kennis van organisatieontwikkeling, management, 

personeelsbeleid en financiën vertegenwoordigd. 

 

Specifiek voor de voorzitter 
De voorzitter heeft al een bestaand bestuurlijk netwerk in Overijssel opgebouwd en is bereid 

om dit in te zetten ten bate van Natuur en Milieu Overijssel. De voorzitter is de regisseur van 

het proces van toezicht. Hij/zij zit als “primus inter pares” de vergadering voor. De voorzitter 

is vertrouwenspersoon en eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. Hij/zij draagt 

specifieke verantwoordelijkheid 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: 
• Het onafhankelijk vertegenwoordigen van het lange termijn belang van Natuur en 

Milieu Overijssel in- en extern 

• Het bepalen van de agenda op voordracht van de directeur-bestuurder van de Raad 

van Toezicht 

• Toezien op het functioneren en de kwaliteit en de commissies van de Raad van 

Toezicht 

• Periodieke aanwezigheid bij personeelsvergaderingen van de organisatie 

 

Vergaderingen en vergoedingen 
De Raad van Toezicht vergadert circa vijf keer per jaar in Zwolle. Daarnaast zijn er enkele 

formele of informele bijeenkomsten waarbij het wenselijk is dat leden van de Raad van 

Toezicht aanwezig zijn. De leden van de Raad ontvangen een bescheiden vergoeding als 

tegemoetkoming in de onkosten. 


