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Profiel Leden Raad van Toezicht (v/m/x) 
 

Atria zoekt voor 2020/2021 drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT) om in fases drie zittende 

leden te vervangen. De Raad van Toezicht (RvT) onder leiding van de Voorzitter, is gezamenlijk 

verantwoordelijk voor toezicht op doelrealisatie van het Kennisinstituut voor Emancipatie en 

Vrouwengeschiedenis. 

 

Daarnaast beschikt een lid van de Raad over onderstaande kenmerken: 

 Heeft affiniteit met het inhoudelijke doel van de instelling; 

 Heeft in voldoende mate tijd en energie te besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de 

vergaderingen en voor eventuele overige taken;  

 Heeft een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel; 

 Kan sparringpartner zijn voor bestuur/directie; 

 Mag jong zijn; 

 Is iemand die ‘outspoken’ is, een ander geluid kan laten horen. 

 
Taken en resultaten:  

Naast de reguliere taken van elk lid van de Raad van Toezicht, zoals beschreven in de Governance Code 

Cultuur heeft een lid van de Raad van Toezicht de volgende specifieke taken: 

 Kan onafhankelijk en kritisch bijdragen aan de besluitvorming.  

 Is een adequate en kritisch constructieve gesprekspartner voor wat betreft bedrijfsvoering en sturing 

van een complexe organisatie. 

 Beschikt over bestuurlijk inzicht en heeft adequaat zicht op de (financiële) doorwerking van 

strategisch beleid, de gevolgen van externe ontwikkelingen en daarbij behorende verantwoording 

en (financiële) verslaglegging. 

 
Gewenste competenties: 

 Vindt evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 

 Heeft integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 

 Weet beoordelen en controleren te combineren met adviseren en stimuleren;  

 Heeft inzicht in en een visie op de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied van het 

Kennisinstituut. 

 Is maatschappelijk betrokken, ondernemend en innovatief. 

 Is een verbindende persoonlijkheid die goed in een team kan functioneren.  

 Weet het eigen netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het management en de stichting. 

 

Atria streeft naar diversiteit en inclusiviteit en moedigt daarom kandidaten met 

verschillende achtergronden aan om te solliciteren. De RvT zet zich ervoor in dat 

iedereen zich welkom voelt.  

https://www.governancecodecultuur.nl/
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