Stichting UnieNzv is een maatschappelijke onderneming met twee werkmaatschappijen:
- Edukans, onderwijs en ontwikkelingssamenwerking;
- Kwintessens, educatieve uitgaven en projecten.
Het doel van de stichting is het ondersteunen van onderwijs en educatie, in Nederland en in
ontwikkelingslanden, om zo een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en
jongeren.
UnieNzv is een professionele organisatie met deskundige en betrokken medewerkers. De activiteiten lopen
uiteen van educatief uitgeven tot fondsenwerving bij het Nederlandse publiek, instellingen en scholen; van
het organiseren van schoolprogramma’s voor educatie en uitwisseling tot financiering van
ontwikkelingsprojecten.
De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Momenteel is er een vacature voor
een

voorzitter van de Raad van Toezicht (m/v)
met visie voor en ervaring op de terreinen onderwijs en internationale samenwerking
De Raad van Toezicht vergadert 5 tot 6 keer per jaar. De leden van de Raad van Toezicht zijn tevens lid van
de Raad van Toezicht van de Stichting Edukans.
Het bestuur van de organisatie ligt in handen van de algemeen directeur/bestuurder.
Bij UnieNzv werken ongeveer 65 medewerkers. De organisatie is sterk in verandering o.m. als gevolg van de
bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. De organisatie is financieel gezond, met een begroting van €
14 miljoen (2016), en beschikt over enig eigen vermogen. Tussen de rechtspersonen bestaat een fiscale
eenheid; er is sprake van consolidatie.
We verwachten van de voorzitter van de Raad van Toezicht dat hij/zij:
-

-

een inspirerende en bindende rol speelt in de RvT en voor de algemeen directeur/bestuurder en de
overige leden van de directie;
de vergaderingen van de Raad op bekwame wijze leidt;
beschikbaar is voor overleg met (leden van) de Raad en met de algemeen directeur/bestuurder. Dit
overleg betreft in het bijzonder de bestuursuitspraken over te realiseren doelstellingen met respectering
van de bevoegdheidskaders;
functionerings- en beoordelingsgesprekken voert met de algemeen directeur/bestuurder;
in staat is het bestuur resp. de organisatie in voorkomende gevallen extern te vertegenwoordigen;
in staat is om kritisch toezicht te houden op het professioneel besturen van de organisatie met een goed
ontwikkeld gevoel voor het juiste evenwicht tussen de toezichthoudende en bestuurlijke
verantwoordelijkheid en in staat is een adequate toetsing te ontwikkelen op strategie en resultaten;
beschikt over een brede algemene bestuurlijke ervaring gevormd in diverse sectoren van de
samenleving, bij voorkeur ook in het bedrijfsleven;
een bijdrage kan leveren aan de identiteit en de strategieontwikkeling van UnieNzv. De doelstelling van
UnieNzv beperkt zich niet tot enige levensbeschouwelijke of godsdienstige denominatie. De inspiratie en
de achtergrond van UnieNzv zijn te plaatsen in de brede oecumenische christelijk-sociale traditie.
UnieNzv wil deze inspiratie actief vertalen in de wijze waarop de doelstellingen worden gerealiseerd en
in het functioneren van de organisatie;
beschikt over een voor UnieNzv relevant maatschappelijk netwerk in het onderwijs, de
ontwikkelingssamenwerking, het bedrijfsleven en de communicatie en (multi)-media.

Voor het toezenden van een informatiepakket kunt u contact opnemen met Suzanna Pijlman,
s.pijlman@unienzv.nl. Kandidaten worden uitgenodigd voor 6 november 2017 te reageren.

