
 

 

 

Vacature Raad van Toezicht 

Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk 

 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn, zijn wij op zoek naar een nieuw lid voor de Raad 

van Toezicht voor Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH).  

Organisatie 

 

SKH is een wijkgerichte maatschappelijke organisatie op het gebied van peuteropvang en vroeg- en 

voorschoolse educatie (VVE) voor peuters van 2 tot 4 jaar. Op onze 10 kinderspeelzalen kunnen 

peuters samen met leeftijdgenootjes één of meerdere dagdelen in de week komen spelen. Onder 

deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers worden peuters gestimuleerd in hun 

ontwikkeling, zodat zij op 4-jarige leeftijd klaar zijn voor een goede start op de basisschool.  

SKH is de grootste organisatie voor vroeg- en voorschoolse educatie in de gemeente Harderwijk. SKH 

biedt met circa 40 medewerkers op 10 speelzalen aan peuters een veilige speel- en 

ontwikkelmogelijkheid en werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin en de 

basisscholen in de gemeente Harderwijk. SKH is een platte organisatie met korte lijnen, is financieel 

gezond en voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan peuteropvang en -educatie. SKH 

heeft geen winstoogmerk, eventueel positief resultaat wordt altijd weer geïnvesteerd in de 

organisatie. Zie voor meer informatie over SKH: www.skh-harderwijk.nl. 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 5 leden en wordt samengesteld op basis van algemene 

bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de organisatie en specifieke kennis en 

expertise. Leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en hebben geen conflicterende 

belangen met de doelstellingen van SKH. 

Taken Raad van Toezicht 

• Integraal toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang 
van zaken binnen de stichting, waaronder de realisatie van doelstellingen, 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. 
 

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot 

verlenging van vier jaar. De RvT vergadert in beginsel zes keer per jaar en elk lid van de RvT bezoekt 

jaarlijks minimaal twee locaties. 



De governance code kinderopvang is van toepassing en de SKH houdt zich aan de gedragscode die is 

opgesteld door de Beroepsvereniging van directeuren kinderopvang (BdKO) en de Vereniging van 

Toezichthouders in de Kinderopvang.  

Profiel kandidaat 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Naast twee algemene leden is er een voorzitter benoemd, 

een lid met portefeuille Pedagogische zaken en een lid met portefeuille Financiën. Gezien de 

samenstelling van de Raad zijn wij nadrukkelijk op zoek naar een kandidaat met kennis en ervaring 

op het gebied van financiën.    

Algemene profieleisen die gelden voor elke toezichthouder zijn: 

• Binding met de missie, visie en doelstelling van de stichting; 

• Woonachtig in (de directe omgeving van) Harderwijk en Hierden; 

• Het vermogen om als sparringpartner én werkgever op te treden voor de bestuurder; 

• Kunnen bewaren van een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• Vanuit een brede context kunnen signaleren, duiden en begrijpen van essentiële 
vraagstukken, kansen en risico’s voor de organisatie; 

• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

 
Financiële portefeuille 

Als lid Raad van Toezicht met de portefeuille Financiën heeft u kennis van en ervaring met 
bedrijfseconomische vraagstukken en bent u in staat deze kennis in te zetten ten behoeve van het 
toetsen van het strategisch financiële beleid van de SKH en het monitoren van de financiële 
resultaten van de organisatie. Uiteraard let u vanuit die hoedanigheid op de details, maar u weet één 
en ander ook in groter geheel te plaatsen. Voor deze positie denken wij aan iemand met bijvoorbeeld 
een afgeronde bedrijfseconomische opleiding.  

SKH biedt 

SKH is financieel gezond en wordt gezien als dé aanbieder van peuteropvang en VVE in de gemeente 

Harderwijk. De organisatie heeft de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt, zowel op 

het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening als op het gebied van de sturing van de 

organisatie. Het betreft een onbezoldigde functie. Voor gemaakte kosten is uiteraard een 

onkostenvergoeding beschikbaar. Daarnaast doet de RvT periodiek aan deskundigheidbevordering. 

Reageren 

Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u tot uiterlijk 5 mei 2019 reageren met CV en motivatiebrief naar 

rvt@skh-harderwijk.nl. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alice ten Brinke, directeur bestuurder: 0341-

460183.   
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