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Vacatures Raad van Toezicht (diverse profielen) 

AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn in Amsterdam West en de Baarsjes. Bij onze kinderopvang 
zijn kinderen verzekerd van professionele begeleiding, fijne en veilige locaties en alle ruimte voor spelen, 
leren en groeien. Ook biedt AKROS taal- en inburgeringstrajecten en projecten voor participatie en welzijn in 
Amsterdam. In de komende jaren staan het optimaliseren van onze bedrijfsvoering en de groei van onze 
maatschappelijk impact centraal. Onderdeel van die groei realiseert AKROS door samen met het 
scholenbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) in de komende jaren integrale kind centra te 
ontwikkelen.  

Ervaren voorzitter en twee leden 
De huidige Raad van Toezicht van AKROS bestaat uit vier leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van 
leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om maximaal 
tweemaal voor 4 jaar herkozen te worden. Binnen de Raad van Toezicht ontstaan op korte termijn door 
reglementair terugtreden de vacante posities van 

Voorzitter met een breed bestuurlijk profiel 
Lid met een financieel-bedrijfskundig profiel 
Algemeen lid (overig profiel) 
 
In verband met het rooster van aftreden zijn wij op zoek naar drie nieuwe leden, waaronder een voorzitter en 
twee leden. Wij vragen kandidaten met ervaring in een of meer van de volgende aandachtsgebieden te 
solliciteren, ook als zij pas in (de loop van) 2021 beschikbaar zijn: 

1. Een breed bestuurlijk profiel, met kennis van en visie op het terrein van minimaal enkele van de 
volgende aandachtsgebieden: strategie, governance, HRM/arbeidsverhoudingen, verandermanagement 
en communicatie; 

2. Een inhoudelijk profiel, gericht op kwaliteit. Heeft kennis van de ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld 
kinderopvang, primair onderwijs, jeugdhulp en/of gemeente; 

3. Een financieel-bedrijfskundig profiel, met de aandachtsgebieden financiën, bedrijfsvoering en 
huisvesting; 

4. Een ondernemend profiel, met de aandachtsgebieden positionering/marketing, innovatie en 
ondernemerschap; 

5. Een juridisch profiel, met de aandachtsgebieden juridische/arbeidsrechtelijke zaken en wet- en 
regelgeving.  
 

Functie eisen 
Van alle leden van de Raad van Toezicht worden de volgende algemene competenties/kenmerken verwacht:  

• Academisch werk- en denkniveau; 
• Bestuurlijke ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen, strategisch denkvermogen, 

onafhankelijke, kritische instelling en ervaring met beleidsprocessen;  
• Ervaring met de rol van toezichthouder en kennis van de governancecode van de kinderopvangbranche 

en/of de welzijnbranche, en de toepassing hiervan;  
• Affiniteit met kinderopvang, welzijn en/of onderwijs en de daarbij behorende speelvelden;  
• Is onpartijdig, onafhankelijk en handelt transparant en integer;  
• In staat tot feedback geven en ontvangen en tot zelfreflectie; 
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• Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder 
met een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  

• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.  

Van de nieuwe voorzitter worden de navolgende specifieke kenmerken verwacht:  

• Hanteert een stijl die te karakteriseren is als bindend, communicatief, collegiaal, stimulerend en 
structurerend;  

• Heeft een heldere visie op eigentijds toezichthouden;  
• Heeft inzicht in en overzicht over het geheel van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, taken en 

functie van de Raad van Toezicht en van het bestuur/de directie;  
• Bewaakt de samenstelling van de raad, de sfeer en effectiviteit van vergaderingen en zelfevaluatie; 
• Heeft bestuurlijke ervaring en is intern en extern gezaghebbend;  
• Is beschikbaar voor tussentijds overleg met het bestuur/de directie. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
Het betreffen boeiende, uitdagende posities in een financieel gezonde organisatie en dynamische markt. 
Leden van de Raad van Toezicht van AKROS ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500, - per 
jaar; de voorzitter ontvangt € 3.000, - per jaar.  

Procedure 
Wij vragen geïnteresseerden vóór 1 oktober via email hun motivatie en cv te sturen naar Mel de Smit, 
manager HR: m.desmit@akros-amsterdam.nl. Geef hierbij aan naar welke functie je interesse uit gaat. 
Vermeld hierbij vacaturenummer 202010. Wil je eerst meer weten over deze vacature(s), neem dan 
contact op met Lydia de Jong, lid Raad van Toezicht, telefoonnummer 06 52364093.  
Een referentiecheck kan deel uit maken van de procedure. 
 
Privacy  
Voor de afhandeling van sollicitaties verwerken wij de volgende gegevens: cv en motivatie. Deze worden 
door AKROS bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 


