
VACATURE 
Lid Raad van Toezicht 
 
Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) is met 45 medewerkers de grootste aanbieder van 
peuteropvang en vroeg- en voorschoolse educatie in de gemeente Harderwijk. Op onze 12 locaties 
kunnen peuters van twee tot vier jaar samen met leeftijdgenootjes een of meerdere dagdelen in de 
week komen spelen. Onder deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers worden ze 
gestimuleerd in hun ontwikkeling, zodat zij op vierjarige leeftijd klaar zijn voor een goede start op de 
basisschool.  
 
Omdat de zittingstermijn van twee van de leden er (bijna) op zit, zijn wij op zoek naar nieuwe leden 
van de Raad van Toezicht (RvT).  
 
Wat ga je doen? 
Samen met de andere leden van de RvT houd je toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder 
en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Voor de directeur-bestuurder functioneer je 
niet alleen als werkgever, maar ook als sparringpartner. Op een daadkrachtige manier en met 
overtuiging neem je beslissingen over zaken als de organisatie, investeringen en de strategie voor de 
komende tijd.  
 
Je benoeming geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. 
De RvT vergadert in principe zes keer per jaar en net als ieder lid van de RvT bezoek ook jij jaarlijks 
tenminste twee locaties.  
 
Wij zoeken iemand die… 

• zich verbonden voelt met de doelstellingen van onze stichting; 

• integer is en vanuit verantwoordelijkheidsgevoel handelt; 

• balans weet te bewaren tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand; 

• belangrijke vraagstukken, kansen en risico’s voor de organisatie herkent, begrijpt en in een 
groter geheel kan plaatsen; 

• meebeweegt of tegengas geeft als dat nodig is, maar altijd in positie blijft; 

• in of vlakbij Harderwijk of Hierden woont. 
 
Heb je specifieke deskundigheid? 

• op het gebied van financiën; 

• op  juridisch gebied;  

• op pedagogisch gebied 

• of geen specifieke deskundigheid op deze gebieden, maar je herkent je wel in de beschrijving 
hierboven? 

Dan komen we graag met je in contact! 
 
Wat bieden wij? 

• Een boeiende functie waarin je betrokken bent bij een professionele organisatie die al meer 
dan 50 jaar actief is binnen de gemeente Harderwijk 

• SKH is een informele, platte organisatie met korte lijnen, is financieel gezond en voldoet aan 
alle kwaliteitseisen die worden gesteld aan peuteropvang en -educatie.  

• De stichting werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin, de basisscholen in de 
gemeente Harderwijk en andere maatschappelijke partners.  

• SKH heeft geen winstoogmerk, eventueel positief resultaat wordt altijd weer geïnvesteerd in 
de organisatie; 

• Vergoeding voor gemaakte onkosten; 



• Mogelijkheid tot deelname aan deskundigheidsbevordering. 
 
Iets voor jou? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alice ten Brinke, directeur-bestuurder: 0341-
460183. Meer informatie over SKH vind je op www.skh-harderwijk.nl. 
 
Heb je interesse, mail dan uiterlijk 7 juli 2020 , je CV en motivatiebrief naar rvt@skh-harderwijk.nl 
 
 
 


