
         
 
 
Vacature Toezichthouder (v/m) 
 
Stichting RADAR Inc. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van discriminatie 
en het bevorderen van gelijke behandeling. Onder Stichting RADAR Inc. vallen drie 
werkmaatschappijen, te weten: RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Bij de werkmaatschappijen zijn in 
totaal circa veertig medewerkers actief. De organisatie wordt geleid door een directeur-bestuurder 
en heeft conform de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening een raad van 
toezicht.  
 
In verband met uitbreiding van de raad van toezicht heeft RADAR Inc. per 1 juli 2017 een vacature 
voor een toezichthouder met specifieke kennis van marketing, externe profilering, communicatie 
en sociale media.  
 
Over de raad van toezicht 
De raad van toezicht van RADAR Inc. bestaat uit 5 toezichthouders met ieder een eigen 
aandachtsgebied. De rvt komt 5 a 6 keer per jaar in vergadering bijeen, daarnaast zijn leden aanwezig 
bij enkele incidentele bijeenkomsten. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, op locatie in 
Rotterdam.  
 
Profiel nieuw lid raad van toezicht  

 Affiniteit met de missie en visie van RADAR Inc. RADAR Inc. bevordert gelijke behandeling en 

streeft naar een samenleving zonder uitsluiting die iedereen gelijke kansen biedt. Leidend 

hierin zijn artikel 1 van de Grondwet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling.  

 Beschikt over ‘helikopterkwaliteiten’ van een toezichthouder en is goed in staat om hoofd- 
en bijzaken te scheiden. 

 Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen. 

 Onafhankelijk en integer. 

 Een hbo of wo denk- en werkniveau. 
 Kennis en/of ervaring op het gebied van toezicht. 
 Het vermogen om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen. 

 Voldoende betrokkenheid en beschikbaarheid.  

 Geeft actief invulling aan de rol van toezichthouder conform de Governance Code. 

 Specifieke kennis van en mogelijk ervaring met marketing, externe profilering, communicatie 
en sociale media. 
 

Gezien de huidige samenstelling van de rvt gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een 
vrouw. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over onze organisaties is te vinden op www.radar.nl, www.art1.nl en 

www.idemrotterdam.nl. Informatie over de raad van toezicht en de Governance Code vindt u hier. 

 

http://www.radar.nl/
http://www.art1.nl/
http://www.idemrotterdam.nl/
https://radar.nl/read/bestuur?sublist=490
http://radar.nl/
http://idemrotterdam.nl/
http://www.art1.nl/


 

Aanbod en procedure  

Een lid van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de Governance 

Code.  

Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Dirk Dekker, voorzitter 

van de raad van toezicht RADAR Inc. via telefoonnummer 06 23 41 98 47. 

Indien u zich herkent in het profiel en wilt solliciteren, kunt u uw motivatiebrief en cv tot en met 7 

maart 2017 sturen aan: RADAR Inc., t.a.v. Iris Kappelle (directiesecretaris), via i.kappelle@radar.nl   

 

mailto:i.kappelle@radar.nl

