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Profielschets Raad van Toezicht –  

Stichting RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe.  
 

De Raad van Toezicht (‘RvT’) houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken binnen 

Stichting RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe.  

De RvT beoordeelt als toezichthouder de beleidsplannen van de beide stichtingen en de uitvoering 

daarvan. Daarnaast is de RvT de werkgever van de bestuurder en (kritische) sparringpartner.  

 

Concreet betekent dit dat de RvT onder meer toezicht houdt op:   

• de strategische beleidsplannen; de keuzes die worden gemaakt  

• de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan haar maatschappelijke taak 

• de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen met betrekking tot de 

kwaliteit van de dienstverlening, financiën, etc.   

• de financiën  

• het HR- en organisatiebeleid  

• de verhouding met de interne stakeholders (medezeggenschap, redactieraad)  

• de verhouding met de externe stakeholders  

• het functioneren van de bestuurder  

 

Tot de taak van de RvT behoort ook de besluitvorming rondom het al dan niet verlenen van 

goedkeuring aan bepaalde bestuursbesluiten, alsmede taken zoals het benoemen van de accountant, 

het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen en meerjaren-beleidsplannen. 

 

De RvT komt minimaal eenmaal per kwartaal bijeen en vaker indien hiertoe aanleiding bestaat.  

 

De RvT is een evenwichtig samengesteld orgaan en bestaat uit 5 leden, waaronder één voorzitter en 

één vicevoorzitter. 

 

Bij het vervullen van zijn taak als toezichthouder draagt de RvT zorg voor een goede balans tussen 

inhoudelijk betrokken zijn en het bewaren van afstand. De RvT acteert binnen de geldende wet- en 

regelgeving. Daarnaast conformeert de RvT zich aan de Governance-code Publieke Omroep (2018).  

 

Algemeen 

Een lid van de RvT is in staat om als werkgever, klankbord en adviseur van het bestuur op te treden 

en daarbij op strategisch niveau toezicht uit te oefenen, de statutaire taken naar behoren te vervullen 

en in staat te zijn daarbij de juiste beoordelingen en afwegingen te maken.  

 

Van de RvT-leden wordt verwacht dat zij kunnen inspireren, flexibel zijn, contactueel sterk zijn en 

werken vanuit verbinding. Leden van de RvT beschikken over zelfinzicht en organiseren reflectie, 

stellen de juiste – en ook de moeilijke – vragen en adviseren betreffende koers en positie. 

 

Elk lid van de RvT moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de organisatie en het bestuur 

met raad en daad ter zijde te staan.  
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Voor de maatschappelijke rol en continuïteit van de organisaties is het belangrijk dat in de RvT in ieder 

geval deskundigheid aanwezig is op het gebied van: 

 

• financiën/bedrijfscontinuïteit  

• personeel & organisatie 

• regionale omroepen/mediakennis  

• openbaar bestuur en recht 

• ict-vraagstukken, waaronder begrepen gegevensbescherming en informatiebeveiliging 

 

Daarnaast zal elk lid van de RvT aan de hierna genoemde functie-eisen dienen te voldoen:  

• HBO+ werk- en denkniveau  

• op strategisch niveau toezicht kunnen uitoefenen 

• als klankbord en adviseur voor het bestuur optreden 

• affiniteit met Drenthe en bij voorkeur woonachtig in de provincie 

 

Leden van de RvT hebben geen (neven)functies die strijdig kunnen zijn met hun positie in de RvT.  

 

Leden van de RvT genieten een bescheiden vergoeding per vergadering. 

 

Vacatures 

De vacatures in de RvT (per 1 januari 2022) ontstaan door het verstrijken van de maxi-male 

zittingstermijn van de huidige leden.  

Uitgangspunt bij de werving van de twee nieuwe leden is dat met het toetreden van de nieuwe leden 

de gewenste expertise en diversiteit wederom is gerealiseerd. 

 

Lid RvT-Profiel kennis van organisaties/ondernemingen en marketing en/of ICT 

Wij zoeken een (maatschappelijk) ondernemer met kennis van en ruime ervaring met bedrijfsvoering 

op een eindverantwoordelijk niveau. Een strategisch denker op bestuurlijk niveau die ervaring heeft 

met het werken met verschillende stakeholders. De kandidaat heeft als ondernemer een scherp oog 

voor kansen in de markt, ervaring met marketing en ICT, is maatschappelijk betrokken en begrijpt de 

maatschappelijke positie van RTV Drenthe. Tevens heeft hij of zij ruime ervaring met financiële 

vraagstukken en met risicomanagement.  

 

Lid RvT-Profiel bestuurlijk 

Voor dit profiel zoeken wij een professional met ruime (politiek)-bestuurlijke ervaring. Een 

besluitvaardig strategisch denker die beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en kennis en ervaring met 

de (politiek-)bestuurlijke context die van invloed kan zijn op RTV Drenthe.  

De kandidaat heeft ervaring met grote sectorale ontwikkelingen die doorvertaald kunnen of dienen te 

worden naar kleinschaligere lokale ontwikkelingen. 

De kandidaat heeft aansluiting met meerdere generaties, is communicatief sterk toegankelijk en maakt 

gemakkelijk contact met mensen. 

 

 


