Profiel LID RAAD VAN COMMISSARISSEN
portefeuille financiën en bedrijfsvoering
Landzijde is een zorginstelling die voor circa 2000 deelnemers op meer dan 110
aangesloten agrarische bedrijven dagbestedingsactiviteiten organiseert. Elke dag van
waarde is wat ons drijft. Mensen willen van betekenis zijn, voor zichzelf en voor anderen.
Actief bezig zijn geeft zin en een verhaal om te vertellen. Bij de boer, elke dag
buitengewoon is het motto van Landzijde.
Landzijde is een innovatieve, dynamische, informele en plat georganiseerde
netwerkorganisatie. Landzijde heeft een twee-hoofdige Raad van Bestuur. De Raad van
Commissarissen bestaat uit 5 personen en vergadert circa 6 x per jaar.
Algemeen profiel
 bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Landzijde;
affiniteit of ervaring met de zorg-/welzijns- en/of agrarische sector;
 inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en
Raad van Bestuur;
 gevoel voor een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te
oefenen, een eigen bijdrage te leveren aan de discussie en ook inbreng van
anderen naar waarde kunnen schatten;
 vermogen om op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een
oordeel te vormen over door de RvB voorgelegde aangelegenheden en om het
beleid van Landzijde te kunnen toetsen;
 vermogen om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met de RvB en de Manager
Financiën;
 integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 een netwerk op strategisch niveau;
 brede maatschappelijke betrokkenheid en een actieve rol in de maatschappij;
 voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate
invulling van de functie.
Specifieke profieleisen
 U beschikt over een bedrijfskundige en/of bedrijfseconomische opleiding en ruime
kennis en ervaring in een verantwoordelijke functie op het gebied van financiën,
bedrijfsvoering en risicomanagement in een (maatschappelijke) onderneming.
 Vanuit een allround financieel-economisch inzicht heeft u adequaat zicht op de
financiële doorwerking van strategisch beleid, de financiële gevolgen van externe
ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en opzet
en werking van informatiesystemen met de daarbij behorende (periodieke)
rapportages.
 U heeft kennis en inzicht in vraagstukken betreffende bedrijfsvoering en
(organisatie)veranderingsprocessen, kansen en risico’s.
 U bent in staat om financiële cijfers te interpreteren, ‘erachter’ te kijken en tijdig
risico’s te onderkennen vanuit het perspectief van een dienstverlenende
organisatie in een groeiende markt.
 U voelt zich thuis in een informele, open, pragmatische cultuur, waarin een
zakelijke dialoog niet uit de weg wordt gegaan.
 U woont in de regio Noord Holland

Bij de samenstelling van de RvC wordt gekeken naar een evenwichtige samenstelling wat
betreft sekse, leeftijd, deskundigheid en sociale -, culturele -, bedrijfsmatige- en
zorgachtergrond van de leden.
Honorering
Leden van de Raad van Commissarissen van Landzijde ontvangen een jaarlijkse
vergoeding van € 3.300,-. De vergoedingen worden jaarlijks vastgesteld en in de
jaarrekening vastgelegd en toegelicht.
Procedure
Na de brievenselectie voert de selectiecommissie gesprekken met in potentie voor de
functie geschikte kandidaten. De eind kandidaat heeft een gesprek met de voltallige RvC
en RvB.
Selectiegesprekken vinden plaats in de eerste week van april.
Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via
info@landzijde.nl t.a.v. Mevrouw M. Sturm, voorzitter RvC

