
 
 

         
 

Vacature Toezichthouder RADAR Inc. (Herhaalde oproep) 
 
RADAR Inc. is een non-profitorganisatie die zich inzet voor het bestrijden van discriminatie en het 
bevorderen van gelijke behandeling. Onder de holding RADAR Inc. vallen drie werkmaatschappijen: 
RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam. Bij de werkmaatschappijen zijn in totaal circa 43 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 het vertrek van een toezichthouder van de raad van toezicht heeft RADAR Inc. een 
vacature voor een toezichthouder met een juridische achtergrond.   
 
Over de raad van toezicht 
De raad van toezicht (rvt) van RADAR Inc. bestaat momenteel uit 6 toezichthouders met ieder een 
eigen aandachtsgebied. De rvt komt gemiddeld 5 keer per jaar in vergadering bijeen. Daarnaast vindt 
er periodiek een strategieoverleg plaats met het managementteam en directeur-bestuurder van de 
organisatie. Incidenteel zijn de leden aanwezig bij bijeenkomsten en events van de organisaties.  
De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, op locatie in Rotterdam.  
Het toezichthouderschap wordt in eerste instantie aangegaan voor een periode van 4 jaar.  
 
Algemeen profiel 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.  

• Actief invulling geven aan de rol van toezichthouder conform de Governance Code.  

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

• Kennis en/of ervaring op het gebied van toezicht. 
• Inzicht in relevante maatschappelijke en politieke verhoudingen en ontwikkelingen. 

• Onafhankelijk en integer. 

• In staat tot kritische reflectie. 

• Hbo- of wo-werk- en -denkniveau. 
• In staat om in teamverband toezicht uit te oefenen. 

• Klankbord voor directeur-bestuurder en managementteam. 

• Voldoende betrokkenheid en beschikbaarheid.  
 
Specifiek juridisch profiel  

• Juridische achtergrond met een vakinhoudelijke component, bij voorkeur op het gebied van 
gelijke behandeling.  

• Beschikt over een juridisch netwerk. 
 

http://idemrotterdam.nl/


Gezien de huidige samenstelling van de rvt gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een 
vrouw. 
Een lid van de raad van toezicht ontvangt een vergoeding conform de richtlijnen van de Governance 
Code.  
 
Meer informatie organisaties 
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.  
 
Procedure 
Voor inhoudelijke vragen over deze vacature kunt u contact op nemen 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 motivatie en cv tot en met 29 
oktober 2018 sturen aan: RADAR Inc., t.a.v. Iris Kappelle (directiesecretaris), via i.kappelle@radar.nl. 
Stel bij voorkeur een leesbevestiging voor de mail in.  
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