
 
 

 

  

Profiel lid Raad van Toezicht Stichting BINK 

 

Verantwoordelijkheid Raad van Toezicht 

De taak van de Raad van Toezicht is het houden van toezicht op het beleid van de Raad van 

Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting met de daaraan verbonden 

onderneming. 

Statutair is vastgelegd voor welke besluiten de Raad van Bestuur goedkeuring nodig heeft 

van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur dient verantwoording af te leggen over het 

gevoerde beleid, hetgeen door de Raad van Toezicht kan worden getoetst aan die zaken 

waaraan zij haar goedkeuring heeft verleend, bijvoorbeeld de financiële begroting en het 

meerjarenbeleidplan waarin te behalen resultaten zijn vastgelegd.  

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in het Reglement Raad 

van Toezicht. 

 

Samenstelling en verantwoordelijkheden Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur bestaat uit twee leden, een algemeen directeur en een directeur 

bedrijfsvoering. De algemeen directeur is benoemd als eindverantwoordelijk voorzitter van 

de Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur liggen vast in het 

directiereglement.  

 

Werkwijze en taken Raad van Toezicht 

Naast de statutaire taken van de Raad van Toezicht wordt ook een klankbordfunctie verwacht 

van de toezichthouders. Op ad-hoc basis en in overleg kan op de individuele 

toezichthouders een beroep worden gedaan.  

 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door vijf onafhankelijke leden. 

 

De zittingstermijn van de Raad van Toezicht is drie jaar met een mogelijke verlenging van 

die termijn met nog eens drie jaar.  

 

De ambitie van de Raad van Toezicht kan als volgt worden omschreven: 

 professioneel toezichthouderschap vormgeven conform de Governancecode 

Kinderopvang; 

 inspirerende functie vervullen ten opzichte van de Raad van Bestuur, zonder daarbij de 

positie van bestuurder in te nemen 

 

Samenstelling Raad van Toezicht 

In de Raad van Toezicht zitten vijf leden met affiniteit met de volgende deelgebieden: 

1. organisatie(advies) en HRM-beleid; 

2. financieel management, financiering; 

3. juridische/notariële zaken; 

4. marketing; 

5. directeur/bestuurder van (middel)grote organisatie 



 
 

 

  

Uit deze 5 leden wordt additioneel een voorzitter gekozen. De voorkeur gaat uit naar een 

evenwichtige man/vrouw verdeling. 

 

Gevraagde kwaliteiten 

Van leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd: 

 Bestuurlijke vaardigheden; 

 Strategische denkwijze; 

 Maatschappelijk relevant netwerk; 

 Affiniteit met de kinderopvang; 

 Ervaring als commissaris of toezichthouder 

 

Vergaderfrequenties 

De Raad van Toezicht vergadert regulier 5 keer per jaar, veelal op maandag van 16.30 – 

18.30 uur. Eén vergadering betreft een vergadering van 12.00 tot 18.00 uur waarbij vaak 

ook enkele vestigingen worden bezocht. Data worden jaarlijks in overleg vastgesteld. De 

vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor van BINK in Hilversum.  

 

Overige aspecten 

Er zijn geen wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aansprakelijkheid voor de Raad 

van Toezicht anders dan die gelden volgens het Burgerlijk recht.  

Een bestuursaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing  

Indicatie tijdsbeslag betreft een dagdeel per maand.  

 

Kostenvergoeding  

BINK kent een vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht. Deze is gebaseerd op de 

adviesregeling voor Toezichthouders in de Kinderopvang opgesteld door de Nederlandse 

Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK). 

 

Deskundigheidsbevordering 

Jaarlijks kan gebruik gemaakt worden van een budget voor deskundigheidsbevordering 

(literatuur, conferenties e.d.) van 10% van het totale Raad van Toezicht budget. 

 


