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Inleiding  
De Raad van Toezicht van de Stichting Kenniscentrum Reeën hierna: ‘KcR’ werkt voor het bepalen van zijn 
samenstelling met een profielschets.  

Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel 
voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht 
zodat de vacature bijdraagt aan de invulling van deze profielschets van de Raad van Toezicht.  

Omvang  
Volgens de statuten van KcR bestaat de Raad van Toezicht uit een oneven aantal natuurlijke personen minimaal 
drie. Bij meer dan drie natuurlijke personen ligt de vraag bij de Raad van Toezicht (RvT) of uitbereiding 
bewerkstelligd moet worden.  

Taken  
Het Bestuur bestuurt KcR en de RvT houdt toezicht op de uitvoering en het bestuur van het beleid met de 
bijbehorende ontwikkelingen. Met het oog op voorgaande zin toetst de RvT de algemene gang van zaken binnen 
KcR. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van het Bestuur.  

De RvT heeft de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:  
- Het naar behoren laten functioneren van KcR door toe te zien op het volgen van de missie, identiteit 

en doelstellingen en als daarvan wordt afgeweken daarop adequaat acteert en presteert. 
- Het zorgdragen voor een goed functioneren van het Bestuur. (Door benoeming, beoordeling en 

ontslag van de leden van het Bestuur);  
- Het functioneren als adviseur en klankbord voor het Bestuur;  
- Het houden van integraal toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken binnen KcR;  
- Het goedkeuren van strategische beslissingen en besluiten die statutair of reglementair behoeven;  
- Het oplossen van zaken waarbij belangenverstrengeling aan de orde kan zijn met betrekking tot de 

relatie tot KcR; 
- Adviseren over externe deskundigen waaronder de financiële; 
- Toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met belanghebbenden en 

goedkeuring voor het voorgenomen beleid van het zittende bestuur; 

Daarnaast heeft de RvT toezicht te houden op: 
- De realisatie van de doelstellingen met betrekking tot KcR; 
- De strategie en risico’s verbonden aan activiteiten van KcR; 
- De werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen; 
- De financiële verslaglegging 
- Bewaken van overige middelen  
- Naleven van Wet en regelgeving  

Deskundigheden leden RvT 
Onderstaande deskundigheden worden door de RvT afgedekt: 

- Bestuurlijke toezichthoudende ervaringen/inzichten; 
- Financiën;  
- Samenwerken; 
- Monitoring ontwikkelingen (natuurbeheer) 

- Monitoring populatie 
- Verbeteren leefomstandigheden 
- Voorkomen slachtoffers 
- Beheer populatie 



 
Kwaliteiten RvT: 

- Leden zijn in staat besturen en toezicht houden te scheiden 
- Snel overzicht en inzicht verwerven 
- Besluitvaardig 
- Proactieve houding en gedrag 
- Samenwerken in teamverband 
- Kritische zelfreflectie 
- Communicatief goed in woord en geschrift 
- Onafhankelijk en integer 

Evenwichtige en diverse samenstelling  
Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is 
voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ook sprake te zijn van 
een maatschappelijke binding en verankering. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat er sprake is van een 
adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, waarbij onder meer 
wordt gedacht aan natuurbeheerkundige, bedrijfskundige, financiële, economische, juridische achtergronden.  

Beschikbaarheid  
Leden van de Raad van Toezicht dienen voldoende tijd voor de taken vrij te maken. Leden dienen ten minste in 
staat te zijn om 75% van de formele vergaderingen c.q. commissievergaderingen van de Raad van Toezicht bij te 
wonen.  

Onkostenvergoeding  
De door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van KcR in redelijkheid gemaakte onkosten zullen aan 
hen worden vergoed. 

Openbaarmaking  
Deze profielschets is openbaar en is voor iedereen opvraagbaar. De profielschets wordt verstrekt door het 
Bestuur aan de Raad van Toezicht in de zin van artikel 2 van de statuten.  

Herziening  
De Raad van Toezicht toets om de twee jaar de inhoud van dit profiel en stelt indien noodzakelijk de inhoud bij.  

 

Aldus vastgesteld door het bestuur voor de periode 2020-2021 

Aanvaard door de Raad van toezicht op 27-10-2020 


