
Sti chti ng De Boei Sociaal Werk Bunschoten zorgt dat mensen uit Bunscho-
ten in staat zijn om een weg te vinden voor vragen en problemen waar ze 
gedurende hun leven tegenaan lopen. Dit kan op allerlei vlakken zijn, zoals 
opvoeden, fi nanciën, relati es, mantelzorg, integrati e, ouder worden en 
eenzaamheid. We bieden een luisterend oor en kijken hoe we samen met 
het netwerk de situati e duurzaam kunnen oplossen of verbeteren. 

Bij De Boei zijn 13 partti  me medewerkers acti ef, waarvan een directeur-
bestuurder en één stafmedewerker. De lijnen zowel intern als extern zijn 
open en direct. De Boei wordt ondersteund door 175 vrijwilligers. 

Vanwege het afscheid van één van de leden, is een vacature ontstaan voor 
een lid voor de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult een aantal 
cruciale rollen in het besturen van de organisati e:

De werkgeversrol:
De RvT benoemt en ontslaat de directeur-bestuurder, beoordeelt het func-
ti oneren van de bestuurder en stelt de arbeidsvoorwaarden van de direc-
teur-bestuurder vast. Daarnaast benoemt en ontslaat de RvT de externe 
accountant.

De toezichtrol:
De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de 
algemene gang van zaken in de sti chti ng. Bij de vervulling van deze taak richt 
de RvT zich naar het belang van de sti chti ng.

De advies-en klankbordrol:
De RvT is sparring-partner en klankbord voor de directeur-bestuurder en ad-
viseert deze –gevraagd en ongevraagd- m.n. bij strategische ontwikkelingen.

De ambassadeursrol: 
De RvT onderhoudt in- en externe contacten met stakeholders, in nauwe 
afstemming met de directeur-bestuurder en legt daarmee maatschappelijke 
verantwoording af.

De Raad van Toezicht vergadert 6 keer per jaar. Beoogd wordt een profes-
sionele kandidaat, met werkervaring binnen het sociaal domein, de zorg en 
welzijnssector en/of het onderwijs, die signalen uit de lokale samenleving 
kan opvangen. 

Wat vragen wij?
• Relevante ervaring, bij voorkeur in toezichthoudende en/of bestuurlijke 

functi es
• Academisch werk- en denkniveau
• Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen 

beoordelen en om klankbord voor het bestuur te kunnen zijn
• Binding met de regio, de lokale gemeenschap en het werkveld waarin 

De Boei acti ef is
• Inhoudelijke kennis van het sociaal domein in het algemeen en sociaal 

werk en zorg in het bijzonder. Dat wil zeggen: kennis van strategische 
vraagstukken voor dit soort organisati es

• Voldoende fi nancieel-economische kennis om de toezichthoudende taak 
‘begroti ngen en jaarrekening afwegen en goedkeuren’ te vervullen.

Sti chti ng De Boei Sociaal Werk Bunschoten is een fi nancieel gezonde organi-
sati e. Jaarverslagen, missie en visie zijn na te lezen op www.deboeibunscho-
ten.nl  De Boei is lid van, en hanteert de governancecode van Sociaal Werk 
Nederland. 

Het gaat om een onbezoldigde functi e. 

Heeft  u interesse?  
Stuur dan voor 1 maart een reacti e naar 
mw. C.C. Hagelen, directeur, 
c.hagelen@deboeibunschoten.nl

Bikkersweg 30
3752 WV  Bunschoten
T 033 - 299 29 22
E info@deboeibunschoten.nl
I www.deboeibunschoten.nl
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