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Profielschets lid van de Raad van
Commissarissen (RvC)
Naast de bouwkundige en onderwijshuisvesting gerelateerde
aandachtsgebieden/ expertise, die reeds zijn ingevuld
binnen de Raad, heeft de vacante rol/vacature vooral het
aandachtsgebied Financiën.

De kandidaat dient te beschikken over kerncompetenties
zoals: strategisch, kritisch-analytisch, integer en
maatschappelijk betrokken.

BreedSaam is een coöperatieve vereniging met een
nadrukkelijke maatschappelijke meerwaarde. Vertrouwen,
samenwerken en samen meer bereiken zijn onze
kernwaarden. De Raad van Commissarissen heeft binnen
BreedSaam tot doel om gevraagd en ongevraagd het dagelijks
bestuur en de Algemene Ledenvergadering te adviseren.

Helpend is wanneer u:

Kandidaten dienen te beschikken over bestuurlijke of
toezichthoudende ervaring en competenties, met name
in de maatschappelijke- en overheidssector. Ervaring
en bekendheid met het onderwijs, alsmede ervaring als
commissaris is een pre.

• Woont in de regio, waarbinnen BreedSaam actief is;
• Beschikt over een relevant gemeentelijk, regionaal,
politiek/maatschappelijk netwerk.
Benoeming geschiedt overeenkomstig de door de ALV
vastgestelde statuten. U wordt door de ALV benoemd voor
een periode van vier jaar en bent eenmalig herbenoembaar.
U kunt niet benoemd worden indien u werkzaam bent bij
BreedSaam, bij een lid van BreedSaam of deel uitmaakt
van het bestuur of de Raad van Toezicht van een lid van
BreedSaam.

Functie-eisen (in volgorde van prioriteit)
• Beschikt over expertise op het gebied van: financiering,

•
•

•

•
•

bekostiging, risicomanagement, het oplossen van
financieel economische vraagstukken en de financiële
continuïteit van een dienstverlenende organisatie;
Heeft ervaring met strategische investeringsbeslissingen
en financiële sturings- en controlemodellen;
Heeft bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in de
maatschappelijke sector en/of heeft kennis en ervaring op
het bestuurlijk terrein van onderwijs en overheid;
Is op de hoogte van de ontwikkelingen in de
onderwijshuisvesting, de bijbehorende regelgeving en de
(verschillende) financieringsstromen, of is in staat zich
deze zaken snel eigen te maken;
Kan focus aanbrengen in beleidsdocumenten en cyclische
processen;
Beschikt over goede communicatieve vaardigheden,
passend bij een adviesrol naar bestuur en Algemene
Ledenvergadering.

Wij nodigen u van harte uit om te reageren en ontvangen
uw reactie graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2021.
Breedsaam
Cosunpark 20
4814 ND Breda
076 – 303 00 36
info@breedsaam.nl

