Vacaturemelding lid Raad van Toezicht De Regenboog Groep

'Wij stimuleren de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, om hen actief te kunnen
laten deelnemen aan de maatschappij.'
De Regenboog Groep werkt al 46 jaar met de meest kwetsbare mensen in Amsterdam. Dat gaat om mensen
die door een opeenstapeling van problemen, zoals schulden, dakloosheid, verslaving en psychiatrie, tussen
wal en schip vallen en onbereikbaar zijn voor hulp. Veel van hen leven in een sociaal isolement.
Dak- en thuislozen kunnen dagelijks terecht in één van onze negen inloophuizen. Een warme maaltijd, koffie,
maar ook een douche en schone kleding staan hen ter beschikking. Ook kunnen ze terecht bij onze
maatschappelijk werkers of meedoen aan werk- en activeringsprojecten.
Ruim 1000 vrijwilligers zetten zich in voor mensen met financiële problemen, vereenzaamde mensen of
mensen met drugsproblemen. Voorop staat de zelfredzaamheid van onze klanten: zelf leren vissen in plaats
van een vis te geven.
De Raad van Toezicht van De Regenboog Groep is op zoek naar een nieuwe RvT lid en streeft naar
diversiteit qua achtergrond. Mensen met een migratieachtergrond worden nadrukkelijk uitgenodigd te
reageren. En gezien de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
Profiel:











Affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichtingen;
Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
Het vermogen om het beleid van de stichtingen en het functioneren van de Raad van Bestuur te
toetsen;
Ruime ervaring om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichtingen
stellen;
Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur
voorgelegde aangelegenheden.
Politieke ervaring

Taken en bevoegdheden:






Het zorg dragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en
ontslag van de Raad van Bestuur);
Het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag
van (leden van) de Raad van Toezicht);
Het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
Het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van
zaken in de instelling;
Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur.

Beschikbaarheid



Voldoende tijd om de functie en de eventueel specifiek toegewezen aandachtsgebieden goed te
kunnen vervullen (ten minste 75 uren per jaar);
Beschikbaar voor tussentijds overleg;



Beschikbaar voor ten minste 1 termijn van 4 jaar.

Bezoldiging
Raad van Toezichtleden ontvangen indien gewenst de maximale vrijwilligersvergoeding.

Voor meer informatie: neem via jhofs@deregenboog.org contact op.

Sollicitaties met CV dienen uiterlijk 27 mei 2021 binnen te zijn. Sollicitaties kunt u richten aan De Regenboog
Groep t.a.v. J. Hofs, via jhofs@deregenboog.org of Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam

De gesprekken zullen plaatsvinden in de eerste helft van juni 2021 (namiddag/avond).

