Toezichthoudend bestuurslid (vrijwillig)
De raad van bestuur van Stichting Welzijn Winterswijk (SWW) zoekt een toezichthoudend bestuurslid
SWW is een professionele kinder- en peuteropvangorganisatie met een sociaal hart. De betrokken
medewerkers zetten zich dagelijks in voor zo'n 700 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.
Samen met netwerkpartners werkt SWW aan een breed passend aanbod en zorgstructuur in Winterswijk. De
dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de uitvoerend bestuurder die gemandateerd is door en
verantwoording aflegt aan de vier toezichthoudende bestuursleden.
De raad van bestuur - de toezichthoudende bestuursleden (vrijwillig) en het uitvoerend lid – komen
maandelijks bijeen om de lopende zaken, grote lijnen en de blik op de toekomst te bespreken. Waar staat de
organisatie nu en wat is de koers voor de toekomst? Ook staan er jaarlijks gesprekken met MT- en OR-leden
op de agenda. De toezichthoudende bestuursleden voelen zich betrokken bij de organisatie en denken graag
mee in het belang van de medewerkers en de klanten (ouders en kinderen). Elk lid heeft een eigen expertise
en gezamenlijk is het een hecht en slagvaardig team.
Als bestuur houden we gezamenlijk toezicht op:
• de vorming en uitvoering van beleid;
• de realisatie van vastgelegde doelstellingen;
• de financiële gezondheid van de organisatie;
• de algemene gang van zaken binnen de organisatie
Vanwege het vertrek van één van onze toezichthoudende bestuursleden zijn we op zoek naar een nieuwe
aanvulling in ons team. Ben jij iemand die:
• relevante ervaring heeft als adviseur of sparringpartner op bestuurlijk niveau;
• de doelstellingen en de visie van Stichting Welzijn Winterswijk onderschrijft;
• affiniteit heeft met de kinder- en peuteropvang;
• het evenwicht in acht weet te nemen tussen bestuurlijke betrokkenheid en afstand;
• beschikt over integriteit, verantwoordelijkheid en een onafhankelijke opstelling.
We heten je van harte welkom als je affiniteit hebt met de financiële bedrijfsvoering van organisaties.
Bestuurslidmaatschap en tijdsinvestering
Het bestuurslidmaatschap is op vrijwillige basis. Er wordt geen vergoeding toegekend voor het bijwonen van
vergaderingen. Eventuele kosten die je als lid van het bestuur moet maken in kader van je lidmaatschap,
worden vergoed. Er is voor de leden van het bestuur een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het
bestuur komt op maandelijkse basis bij elkaar. De tijdsinvestering vraagt ongeveer 2-4 uur per maand;
afhankelijk van de taak kan incidenteel meer tijd nodig zijn.
Reageren:
Heb je interesse in deze bestuursfunctie bij Stichting Welzijn Winterswijk, dan ontvangen wij graag je reactie
en CV vóór 15 mei a.s. Je kunt je reactie mailen naar jacquelienwieggers@swwbv.nl. Heb je vragen of wil je
aanvullende informatie over deze rol? Stuur ons dan een email en we nemen contact met je op.
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