De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele organisatie biedt
een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, welzijn, theater,
bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Alles vanuit een bekend, uniek gebouw, 2
dorpshuizen en vanuit de wijken. De ambitieuze organisatie met 130 professionele medewerkers en
500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie, ontmoeting en ontwikkeling voor alle inwoners
van de gemeente Dronten en functioneert nadrukkelijk binnen de gemeentelijke culturele en
maatschappelijke infrastructuur.

In verband met vacatures in de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar twee kandidaten voor de
functie van:

Lid van de Raad van Toezicht
Toezicht nieuwe stijl
De rol van de toezichthouders is sterk in ontwikkeling. Zo worden zij veel meer aangesproken op
de kwaliteit van strategie en leiding van de organisatie waarop zij toezicht houden. Daarnaast
wordt van toezichthouders verantwoording gevraagd omtrent hun eigen functioneren en die van
de gehele Raad van Toezicht. Naast integraal toezicht op het besturen van financiën, de kwaliteit
van de dienstverlening, de actieve invulling van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder,
vraagt intern toezicht om een helder moreel kompas. De toezichthouder nieuwe stijl heeft een
nauwe betrokkenheid bij het doen en laten van de organisatie en brengt specifieke ervaring en
deskundigheid in.
De Raad van Toezicht bestaat thans uit zes leden, die qua ervaring, kennis en kunde
complementair zijn. Vanwege het aanstaande statutaire vertrek van twee van de leden, worden
twee posities in de Raad van Toezicht dit jaar vacant.
Algemeen profiel








Affiniteit met de betekenis en functie van De Meerpaal in de lokale gemeenschap.
Beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en heeft een academisch werk- en
denkniveau.
Visie op de ontwikkeling van het vak van toezichthouder.
Is reflectief op het eigen handelen, is integer en een teamspeler.
Heeft het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met advies en als klankbord
terzijde te staan en weet daarbij een juist evenwicht te vinden in betrokkenheid en
bestuurlijke afstand.
Beschikt over een relevant netwerk.
Heeft naast de eigen specialisatie generieke kennis van organisaties.

Voor de vacante posities gelden daarnaast de volgende specificaties:
Een lid met een financieel – economisch profiel
 Specifieke deskundigheid betreffende vraagstukken rond (vastgoed)financiering en financiële
continuïteit van een multifunctionele instelling en de relevante financieringsstromen, eisen en
regels (wetgevend kader).
 Een strategische visie op de bedrijfseconomische en financiële uitdagingen waar een
instelling als De Meerpaal mee te maken heeft.
 Een gedegen achtergrond op financieel gebied (bijvoorbeeld accountant of bedrijfseconoom).
 De kandidaat wordt voorzitter van de auditcommissie.
Een lid met een HRM/juridisch profiel
 Ruime kennis- en ervaring op het gebied van HRM, organisatieontwikkeling en strategisch
personeelsmanagement.
 Ruime kennis op het gebied van arbeidsrecht.

De Raad van Toezicht streeft naar evenwichtigheid in de diversiteit (bijvoorbeeld man/vrouw) en
maatschappelijke oriëntatie. Voor beide posities geldt dat lokale binding strekt tot aanbeveling.
Binnen de Raad van Toezicht dienen de verschillende benodigde expertises geborgd te zijn,
maar dient ook sprake te zijn van complementaire competenties.
Aan de functie is een onkostenvergoeding verbonden. In de regel wordt zes keer per jaar
vergaderd (meestal in de avonduren). Daarnaast zijn de toezichthouders regelmatig aanwezig bij
activiteiten van De Meerpaal.
Geïnteresseerd?
Stuur uw sollicitatie inclusief uw CV vóór 1 maart 2021 aan:
Stichting De Meerpaal, t.a.v. Dieke Talsma, voorzitter van de Raad van Toezicht, Postbus 92,
8250 AB Dronten of per e-mail naar diana.vinke@meerpaal.nl. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Diana Vinke, Directiesecretaresse, tel 06-83533223.

