
SEPTEMBER 2020 
De uitdagingen van Fryslân in veranderende demografische, economische, sociale en ecologische omstandigheden integraal 

beschouwen: daar is steeds meer behoefte aan. Het streven naar brede welvaart en een inclusieve samenleving waarin iedereen 

mee doet zijn de vraagstukken waar het Fries Sociaal Planbureau (FSP) de komende jaren haar onderzoek op programmeert.

OVER HET FSP
Het FSP is een onafhankelijk kennis- en onderzoeksbureau voor Fryslân. Het FSP monitort trends en ontwikkelingen, en doet 

verdiepend onderzoek. Zo agendeert ze belangrijke vraagstukken, draagt bij aan de beleids- en bestuurskracht in Fryslân en voedt 

het debat over de toekomst.  Er is een Adviesraad van belangrijke stakeholders die het FSP adviseert over de onderzoeksagenda.

Het FSP wordt vierjarig gesubsidieerd door de provincie Fryslân binnen het daartoe vastgestelde kader.

Het FSP heeft een directeur/bestuurder en vijftien medewerkers, en is gehuisvest in ’t Aljemint in Leeuwarden. De  

Raad van Toezicht bestaat uit drie leden die gezamenlijk toezicht houden, er wordt niet gewerkt met commissies.  

Eén van de leden is ook lid van de Adviesraad. Vanwege het verstrijken van de termijn van één van de leden, is de stichting Fries 

Sociaal Planbureau op zoek naar: 

           een enthousiast nieuw lid voor de Raad van Toezicht

PROFIEL 
De Raad van Toezicht is op zoek naar iemand die het een uitdaging vindt om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en positio- 

nering van organisatie. Na aanstelling wordt binnen de Raad bekeken hoe de diverse aandachtsgebieden verdeeld worden. Op dit 

moment zoeken we iemand met kennis van en feeling met de bestuurlijke-maatschappelijke uitdagingen van Fryslân. Liefst iemand 

die een stevig netwerk heeft en vanuit die ervaring toch een onafhankelijke toezichtsrol kan invullen. De Raad werkt collegiaal en 

goed samen met inbreng van een ieder.

Algemene kwaliteiten die van alle leden van de Raad van Toezicht worden verwacht:

  Binding met de missie, ambitie en strategie van het FSP, en affiniteit met het werk en de doelstelling;

  Brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.  Zelf maatschappelijk 

    actief;

  Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten en integere opstelling;

  Bij voorkeur inzicht in de financiële kaders van een stichting en in staat om een goede gesprekspartner hierover te 

    zijn voor bestuurder, controller en accountant;

  Beschikking over een breed netwerk en bereidheid dat in te zetten, optreden als ambassadeur voor het FSP;

  In staat zijn hoofd- en bijzaken te onderscheiden en beschikken over (helikopter)kwaliteiten voor een 

    toezichthouder en over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

  Voldoende mate van beschikbaarheid, dat wil zeggen bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van de 

    Raad van Toezicht bij te wonen en zich daar goed op voor te bereiden;

  Verantwoordelijkheidsgevoel en onafhankelijke opstelling, dat wil zeggen zonder zakelijk belang en vrij van 

    last en ruggespraak;

  Het vermogen om een klankbord te zijn voor de bestuurder.

De Raad van Toezicht komt jaarlijks vijf keer bij elkaar met soms een extra bijeenkomst, thematisch of vanuit een specifieke taak.  

Er wordt gewerkt binnen de Governance Code Sociaal Werk. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding van 

900 euro per jaar.

MEER INFORMATIE
Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Jornt Ozenga, voorzitter van de Raad van Toezicht, 06 175 529 10.  

U kunt ook bellen met Ingrid van de Vegte, directeur bestuurder, via 058 234 85 00. Voor meer informatie over de stichting en haar 

activiteiten: www.fsp.nl

U kunt uw belangstelling tot 15 oktober 2020, via de mail, kenbaar maken aan Lenie Scholten, lscholten@fsp.nl

De gesprekken vinden eind oktober/begin november plaats.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

  VACATURE

LID RAAD VAN TOEZICHT

FSP
Doelestraat 8 a
8911 DX   Leeuwarden
(058) 234 85 00
info@fsp.nl
www.fsp.nl

http://www.fsp.nl

