Profiel & Informatiememorandum
Voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht
van de Stichting Buurkracht

1. De organisatie
Buurkracht draait om de kracht die buren samen ontwikkelen. De kracht om de buurt mooier, beter,
groener, veiliger of gezelliger te maken. Meer groen in je buurt, een opruimactie, een buurt-AED,
zonnepanelen of een fijne ontmoetingsplek? Buren krijgen het samen voor elkaar.
We geloven dat buren samen hun buurt mooier, beter en fijner maken. En daarmee het sociale
netwerk en de veerkracht in de buurt vergroten. Buurkracht draait om verbinden en activeren. Want
door samen dingen te doen, ontstaat pas echt de verbinding. Dit doen we door initiatiefnemers op
verschillende thema’s te vinden, buurtteams te smeden en hen te helpen om de rest van de buurt te
mobiliseren. Onze opschaalbare aanpak en online/offline communicatie tools zorgen ervoor dat
zowel bewoners als opdrachtgevers (o.a. gemeenten) graag gebruik willen maken van Buurkracht.
Kijk voor meer informatie op: www.buurkracht.nl.

2. Missie, visie en kernwaarden
Buurkracht wil overal in Nederland buurkracht opwekken en versterken. Door het buren mogelijk te
maken om elkaar te vinden en met elkaar aan de slag te gaan. Daarmee wordt het sociale netwerk en
de veerkracht in de buurt vergroot. Want door samen dingen te doen, ontstaat pas echt de
verbinding.
Buurkracht staat voor de volgende kernwaarden:
- Optimistisch: ambitie om het mogelijk te maken en het te laten slagen;
- Verbindend: oprechte interesse in de ander om samen meer te bereiken;
- Resultaatgericht: zelfstandig acties ondernemen om doelen te behalen.

3. Werkgebied
Het werkgebied van Buurkracht is heel Nederland.

4. Kengetallen
De kengetallen van Buurkracht op dit moment zijn:
Medewerkers

40

Buurtteams

> 400

Omzet

> 6 miljoen Euro

Opdrachtgevers

Gemeenten, Provincies, Rijk, netwerkbedrijven
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5. Organisatiestructuur
Buurkracht is de afgelopen vijf jaar een programma geweest binnen de Enexis Groep; per
1 december a.s. gaat dit programma verzelfstandigen in de Stichting Buurkracht. Het bestuur van de
stichting zal bestaan uit Ben Verhoeff en Roel Woudstra (voorzitter). Voor de Raad van Toezicht zijn
we op zoek naar drie nieuwe leden, waaronder de voorzitter.

6. Profielen leden Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van Buurkracht bestaat uit drie leden, die benoemd worden voor een termijn
van vier jaar. Daarbij is er de mogelijkheid om deze termijn een keer te verlengen.
De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op het bestuur van de Stichting,
het nastreven van haar doelstelling en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van
Toezicht is er verantwoordelijk voor dat Buurkracht is voorzien van een capabel bestuur. De Raad
coacht het bestuur en ondersteunt het met haar netwerk. Dit gebeurt in een verhouding van
vertrouwen en met respect voor elkaars positie en verantwoordelijkheid.
Er gelden de volgende profieleisen.
Voor alle leden:
• Toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
• Senioriteit: > 15jaar bestuurlijke ervaring;
• Maatschappelijke betrokkenheid;
• Coachende rol voor bestuurders;
• Intrinsiek gemotiveerd voor deze taak;
• Empathisch.
Voor de voorzitter (vacature 1):
• Politieke bestuurlijke ervaring en goed politiek en ambtelijk netwerk in Den Haag;
• Ervaring met het bestuur van stichtingen;
• Affiniteit met energie/klimaat/duurzaamheid en burgerparticipatie.
Voor een van de leden (vacature 2):
• Eigen ondernemer; ervaring met start up en scale up fase;
• Achtergrond vanuit retail/marketing/welzijn/Business2Overheid;
• Ervaring met groeiende organisaties en ontwikkeling van team en personeel.
Voor het andere lid (vacature 3):
• Financieel & juridische achtergrond; oud CFO van middelgrote/grote onderneming;
• Ervaring met het bestuur van stichtingen (incl. accountscontrole);
• Ervaring met overnames.
Voor het uitvoeren van bovenstaande rollen beschikt u over een academisch werk- en denkniveau,
bezit u bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en heeft u inzicht in de spanning en kansen in
de relatie tussen markt en publieke doelen. Verder beschikt u over een actief bestuurlijk netwerk,
bent u maatschappelijk actief en heeft u affiniteit met de doelstelling en identiteit van Buurkracht. U
bent empathisch, teamspeler, betrouwbaar, opbouwend-kritisch en u staat open voor kritische
(zelf)reflectie.
Bij de selectie van kandidaten wordt erop toegezien dat een eventueel ‘conflict of interest’ wordt
vermeden.
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7. Tijdsbesteding en bezoldiging
De Raad van Toezicht vergadert – regulier – circa zeven maal per jaar.
De bezoldiging is als volgt:
- Voorzitter: € 20.000 per jaar (ex btw);
- Leden: € 15.000 per jaar (ex btw).

8. Procedure
Namens Nationaal Register wordt deze procedure begeleid door de heer drs. G.J. (Guïljo) van Nuland.
Hij wordt geassisteerd door mevrouw Beatrice Nattermüller.

9. Planning
De planning voor deze procedure is als volgt:
- Reactietermijn: 29 augustus tot en met 15 september 2019;
- Selectiegesprekken: week 42 en 43 2019;
- Beoogde benoemingen: 1 november 2019.

10. Uw reactie
Heeft u belangstelling voor deze functie en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan nodigen wij u
van harte uit om uw belangstelling via onze website bij ons kenbaar te maken.
U wordt vriendelijk verzocht uw cv te begeleiden met uw motivatie, waarin u concreet toelicht op
welke aspecten uw loopbaan en competenties aansluiten bij de gevraagde selectiecriteria.

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van ons.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Guïljo van Nuland:
Telefoon (vast):
070-324 30 91
Telefoon (mobiel):
06 53 83 51 38
E-mail:
gvannuland@nationaalregister.nl
Website:
www.nationaalregister.nl
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