Profielschets (toekomstig) lid van de Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht worden geworven en geselecteerd op basis van de profielschets, waarbij onafhankelijkheid en onbevangenheid
basisvereisten zijn. Elk lid moet ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de directie/bestuur en welk deelbelang ook, kritisch en onafhankelijk kunnen
handelen en besluiten.
Een lid van de Raad van Toezicht dient bestuurlijke ervaring en een brede maatschappelijke betrokkenheid te hebben. Daarnaast moet een lid van de raad
onafhankelijk, onpartijdig en met enige distantie kunnen functioneren. Hij of zij dient te beschikken over een ‘helikopterview’, gekoppeld aan analytisch
vermogen. Enige kennis van en/of affiniteit met de kinderopvang en financiën is onontbeerlijk. De raad moet qua aanwezige deskundigheid, ervaring en
maatschappelijke achtergrond bij voorkeur breed en evenwichtig zijn samengesteld. Gestreefd wordt om in de Raad van Toezicht meerdere disciplines te
verenigen, zoals deskundigheid op bijvoorbeeld pedagogisch, financieel-economisch, juridisch, personeelsmanagement of aanverwant gebied. Een
(toekomstig) lid moet passen in het team. Een lid van de raad is bij voorkeur afkomstig uit of vertoont nauwe betrokkenheid met de stad Nijmegen. Van een lid
van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij zich inzet voor de belangen van de organisatie. Een lid van de Raad wordt door de OR voorgedragen.

ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT KDV HEYENDAEL
Namen

1ste benoeming

Dams, M.P.L.
manager productgroep HR Radboud UMC

01-03-2012

1/3

HRM

Klein Gunnewiek, A.A.M
HR adviseur Radboud UMC

01-03-2012

1/3

HRM

Sander, C.J.
Bestuurder St Beide Weeshuizen

01-09-2008

1/9

jurist

de Wildt, A.G
Accountant bij Rabobank Nederland

01-01-2013

1/1

financieel-economisch

Plass-Verhagen
Bedrijfsleider Radboud UMC

12-07-2016
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12/7

economisch-financieel

De zittingstermijn van een lid van de Raad is 4 jaren en is na afloop van deze termijn eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. De voorzitter (vz) heeft een extra termijn.
= 1e termijn
= 2e termijn
= einde termijnen
28-06-2017

