Raad van Toezicht Stichting Baasis
Profielschets nieuwe leden
Van potentiële leden van de raad van toezicht wordt gevraagd dat ze in onderstaande profielschets
passen:
Algemene kenmerken
 Hbo/academisch werk- en denkniveau;
 Voorstander van het openbaar onderwijs;
 Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 Relevant relatienetwerk is een pré.
Expertise die binnen de raad van toezicht aanwezig moet zijn:
 Onderwijsinhoudelijk (bij voorkeur primair onderwijs);
 Financieel-economisch;
 Organisatiedeskundigheid;
 Commerciële dienstverlening/‘entrepreneur-schap’;
 Human Resource-management;
 Kennis van functioneren openbaar bestuur;
 Juridisch.
In deze specifieke procedure zoeken we tevens naar een persoon met:
 Een achtergrond als zelfstandig ondernemer in de profitsector
 Een achtergrond in de culturele sector
en
 Personen die een band hebben/ voeling hebben met de lokale omgeving Haren/Tynaarlo
Dit profiel wordt aangevuld door de volgende competenties:
 Goed kunnen luisteren
 Organisatiesensitiviteit
 Het vermogen vragen te stellen
 Kunnen analyseren
 Rolbewustzijn en rolvastheid
 Kunnen reflecteren
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Onverenigbaarheden
Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn personen (en hun bloed- en aanverwanten tot de
tweede graad) die:
 In dienst zijn van de stichting, of die regelmatig in of ten behoeve van de aan de stichting
verbonden instellingen betaalde diensten verrichten;
 Zitting hebben in een medezeggenschapsraad en/of klachtencommissie verbonden aan een van
de instellingen van de stichting;
 Als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke pleegt betrokken te zijn
bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers;
 Lid zijn van de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Haren of Tynaarlo;
 Een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de raad van toezicht kan leiden
tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de stichting dan
wel tot ongewenste vermenging van belangen.
Leden van de raad, evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad, mogen geen enkel
rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de
stichting. Zij melden hun nevenfuncties aan de raad van toezicht.
Stichting Baasis, september 2015
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