Profielschets voor (nieuwe) leden voor de Raad van Toezicht Vlietkinderen
Vlietkinderen in het algemeen
Vlietkinderen biedt vrijwel alle vormen van kinderopvang voor ouders met kinderen van 0-12 jaar in de
regio Leidschendam-Voorburg en Den Haag (Leidschenveen).
Bij Vlietkinderen kunnen ouders terecht voor professionele opvang met goed opgeleide medewerkers,
continuïteit en een stabiele en veilige omgeving. Vlietkinderen vindt dat een goede kinderopvang goed is
voor ouders en hun kind(eren). Goede kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling
van hun kind(eren). Goede kinderopvang zorgt ervoor dat ouders met een gerust hart op hun werk kunnen
zijn, omdat zij zich bij Vlietkinderen verzekerd weten van uitstekende opvang.
De dagelijkse leiding van Vlietkinderen is in handen van de directeur/bestuurder drs. H.H.M. (Hilde)
Vogelzang en de adjunct directeur drs. G. (Gerardo) Garcia Romay.
Profielschets
Bij Vlietkinderen houdt de Raad toezicht op de directie en op de verdere organisatie. De Raad van Toezicht
richt zich bij de vervulling van die taak naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
Vlietkinderen en weegt daartoe de belangen van alle bij Vlietkinderen betrokkenen af. De Raad van
Toezicht van Vlietkinderen beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de
directie. De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Toezicht
van Vlietkinderen is lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en
houdt zich aan de governance code van deze vereniging. De voorzitter ontvangt een beloning van €250,bruto per maand en de overige leden €200,- bruto per maand.
Samenstelling
Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht letten wij op diverse taken en bevoegdheden zoals
vastgelegd in de statuten, en ook op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke
achtergronden van de leden in het licht van de grondslag en doelstelling Vlietkinderen.
Leden van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van Vlietkinderen te Onderschrijven en in hun verdere
maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele organisatie. Zij
mogen ook niet in dienst zijn van Vlietkinderen of hiermee een zakelijke relatie hebben.
De Raad van Toezicht heeft in principe een omvang van vijf leden waarbij wordt gestreefd naar een
evenwichtige verdeling tussen persoonlijke kwaliteiten en een evenwichtige verhouding tussen mannen en
vrouwen.
De Raad van Toezicht kent als leden met een bijzondere functie: een voorzitter en een vice-voorzitter. De
voorzitter wordt in functie benoemd.
Individuele eisen
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij in staat zijn integraal toezicht uit te oefenen
aan de hand van de opdrachten die aan de directie zijn meegegeven. De leden van de Raad van Toezicht
zijn in staat op het niveau van de directie te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken
waarvoor de directie staat.

De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat om:
1. afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
2. beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
3. het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen
maatschappelijke belang;
4. besluitvaardig te handelen;
5. te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te
vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
6. ontwikkelingen in de kinderopvangsector en de maatschappij zelfstandig te volgen;
7. door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
8. in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het
voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige
taken;
9. hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het management en de stichting.
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de hiervoor genoemde elementen uit
de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij het
vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen.
Voor een goede vervulling van zijn taak zijn in de Raad van Toezicht de volgende disciplines/
deskundigheden nodig:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kennis van kinderopvang en de maatschappelijke en pedagogische betekenis hiervan;
juridische kennis en gevoel voor wet- en regelgeving;
kennis en ervaring met vastgoed en projectontwikkeling;
financieel inzicht;
kennis van de publieke sector en gevoel voor landelijke en locale bestuurlijke verhoudingen;
kennis van markt, marketing en ondernemerschap;
kennis van personeel en organisatie.

