Vacature leden Raad van Toezicht Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
Wegens aflopende termijnen binnen de Raad van Toezicht van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen
(KOZV) zijn wij op zoek naar 2 nieuwe leden. Wij zoeken kandidaten met affiniteit met
kinderopvang, bestuurlijke ervaring en een netwerk in de regio, waarvan minimaal één met
expertise op gebied van (ortho)pedagogiek en/of onderwijs.
KOZV streeft naar een divers samengestelde RvT met een mix van leeftijd, culturele achtergrond,
ervaring en gender. Het is van belang dat de leden elkaar qua kennis en competenties aanvullen en
samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en
strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te
kunnen beoordelen. Gelet op de huidige samenstelling gaat de voorkeur uit naar vrouwelijke
kandidaten.
Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen is de grootste kinderopvangaanbieder in Zeeuws-Vlaanderen.
Bij KOZV zijn 330 medewerkers werkzaam en meer dan 60 gastouders. De omzet (2021) bedraagt €
12 miljoen. Onze organisatie is een maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk, is
financieel gezond en heeft een goede reputatie.
Kwaliteit voor ieder kind, daar staan wij voor. Al 42 jaar zijn wij het vertrouwde en deskundige
gezicht van de kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen.
Bij ons voelen kinderen zich veilig en vertrouwd, worden ze gestimuleerd, leren ze omgaan met
leeftijdsgenootjes en er is op speelse wijze aandacht voor hun gehele ontwikkeling op sociaal,
emotioneel en cognitief gebied.
Wij zijn er voor alle kinderen, als partner in opvang en opvoeding!
Elk kind is uniek!
Door de positieve benadering worden de kinderen in staat gesteld zich in hun eigen tempo te
ontwikkelen. De dingen die een kind al kan, worden benadrukt waardoor het zelfvertrouwen krijgt en
zich durft te ontwikkelen. Op deze manier wordt de kinderen de kans geboden om zich, binnen een
sfeer van geborgenheid, veiligheid en respect, samen met andere kinderen verder te ontplooien.
Deze positieve grondhouding is aanwezig in de gehele organisatie en is voelbaar in de wijze waarop
we omgaan met personeel, transparantie en hoe we werken aan kwaliteit en de pedagogische
kwaliteit en innovatie.
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen is ambitieus en ook de raad van toezicht van KOZV toont zijn
ambitie door op professionele en moderne wijze toezicht te houden. De raad gaat hierbij uit van
vertrouwen, openheid, transparantie en een proactieve opstelling. Een opstelling, waarbij de raad –
naast zijn rol van toezichthouder – ook die van sparringpartner voor de directeur-bestuurder van

KOZV actief invult. Op deze wijze laat de raad zich regelmatig informeren over wat er in en buiten de
organisatie leeft, zodat op een betrokken en maatschappelijk verantwoordde wijze toezicht wordt
gehouden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder én
het denken in mogelijkheden.
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. KOZV werkt conform de
governancecode kinderopvang en hanteert daarmee de richtlijn voor integer en transparant bestuur
en toezicht.
Profiel lid Raad van Toezicht
Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe leden voor de raad van toezicht waarvan 1 met specifieke kennis op
het gebied van pedagogiek en/of onderwijs en bij voorkeur met een relevant netwerk in de regio en
de volgende competenties.
U bent:
-

in staat om vanuit de toezichtrol te kijken naar strategische vraagstukken van KOZV en op
strategisch niveau mee te denken over kansen en mogelijkheden in de opvangsector
iemand die de dynamiek van de kinderopvang begrijpt en affiniteit heeft met pedagogiek
iemand die inzicht heeft in de eisen die de kwaliteit van de opvang, doelmatigheid en
continuïteit aan KOZV stellen
in staat om een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand te vinden
iemand met het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als
klankbord terzijde te staan
in staat om op een inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel
te leveren in de raad en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen

Benoeming
Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een mogelijkheid tot
verlenging. De RvT vergadert in beginsel 6 keer per jaar en de leden ontvangen een passende
vergoeding conform de adviesregeling honorering VTOI-NVTK. Van belang is dat kandidaten over
voldoende tijd beschikken om deze functie op betrokken wijze te vervullen.
Herkent u zichzelf in onze vraag?
Wacht dan niet langer en neem contact met ons op, reageren kan tot en met 2 december 2021. U
kunt uw email, voorzien van motivatie en CV, sturen aan mevrouw Lucie de Roeck , management
assistente lderoeck@kinderopvangzvl.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ralph van Dijk , voorzitter van de raad
van toezicht, r.vandijk@woongoedzvl.nl en mevrouw Rianne Vons, directeur-bestuurder
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen rvons@kinderopvangzvl.nl.
Gesprekken zijn gepland 6 december vanaf 18.00 uur.

