
 
 

 

 

 

 

Onze Raad van Toezicht zoekt een nieuwe Voorzitter 
 

De Raad van Toezicht van Stichting Kindercentra Puck&Co zoekt een nieuwe voorzitter. De 

huidige Raad bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter. In verband met het bereiken van de 

maximale zittingstermijn ontstaat er op korte termijn een vacature van voorzitter van de Raad 

van Toezicht. 

 

De kandidaat zal in algemene zin moeten voldoen aan de eisen die modern toezicht stelt. De Raad 

komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar. De jaaragenda wordt vastgesteld op basis van de planning- 

en control cyclus. Eenmaal per jaar nodigt de Raad van Toezicht de Ondernemingsraad uit en ook 

wordt er eenmaal per jaar vindt een gezamenlijk gesprek met het managementteam plaats. 

Bedrijfsprofiel 

Puck&Co is een professionele aanbieder van kinderopvang met oog voor opvang op kleine schaal. Wij 

bieden een uitdagende, veilige en goed voorbereide omgeving, waarin kinderen zichzelf kunnen 

ontwikkelen en waar ouders keuzes kunnen maken.  

Op 35 locaties worden kinderen opgevangen en ontwikkelen ze zich. Het gaat hierbij om dagopvang, 

peuteropvang en buitenschoolse opvang. Onze locaties zijn gevestigd in de gemeenten Montferland, 

Zevenaar, Duiven, Westervoort, Doesburg, Rozendaal en Rheden.  

Puck&Co werkt met een Raad van Toezicht model met een directeur/bestuurder en er werken 180 

betrokken en gedreven medewerkers. 

Algemene eisen 

Wij zoeken een toezichthouder die integraal toezicht houdt op het gevoerde beleid van 

directeur/bestuurder en de resultaten van Puck&Co met affiniteit voor datgene waar onze stichting 

voor staat en met een goed evenwicht tussen betrokkenheid en distantie. De voorzitter dient te 

beschikken over een analytisch vermogen en heeft (bestuurlijke) ervaring met strategische en 

organisatorische vraagstukken. 

Algemene taken 

 Integraal toezicht houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van 

zaken binnen de stichting, waaronder de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen op 

de strategieën en risicomanagement verbonden aan de activiteiten, op de financiën en de 

naleving van de wet- en regelgeving; 

 het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder en het optreden als 

sparringpartner; 

 het nemen van statutair toegewezen beslissingen, zoals belangrijke strategische, organisatie- en 

investeringsbeslissingen; 

 het functioneren als werkgever voor de directeur/bestuurder. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hechten aan een open en constructieve samenwerking zowel als Raad van Toezicht onderling, 

alsook in richting van de directeur/bestuurder. Deze instelling heeft gezorgd voor een gezonde 

teamspirit binnen de huidige Raad van Toezicht met het vermogen om in teamverband toezicht te 

kunnen uitoefenen. Wij zijn proactief en gericht op samenwerking en verbinding binnen de Raad. 

Daarnaast stimuleren wij een kritische grondhouding naar elkaar, waarbij met behoud van de relatie er 

voldoende ruimte en veiligheid bestaat om ook een afwijkende standpunt te kunnen innemen. 

Profieleisen voorzitter 

 Affiniteit met de ontwikkeling en opvang van kinderen; 

 denk- en handelingsvermogen op wetenschappelijk niveau; 

 beschikking over bestuurlijke ervaring; 

 ervaring als toezichthouder; 

 relevant netwerk binnen het werkgebied van Puck&Co (Liemers, Achterhoek, Veluwe) is een pré. 

Sollicitatie 

Uw belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken door uw motivatie en Curriculum Vitae te 

sturen naar de heer U. Vossen (secretaris RvT) per mail udov1@hotmail.com. We ontvangen uw 

reactie graag voor 20 mei 2017. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige 

voorzitter van de Raad van Toezicht mevrouw I. Sueters via telefoonnummer 06-46113349.  
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