Kredietbank Nederland is een sociale bank. Wij zijn er voor iedereen die te maken krijgt met schulden
of financiële vragen heeft. Met een kredietportefeuille van 24 miljoen en de inzet van
schuldhulpverlening, inkomensbeheer en/of kredietverlening helpen wij jaarlijks 10.000 mensen in
ruim 120 gemeenten op weg naar een financieel gezonde toekomst. Financieel gezond zijn, worden
en blijven. Daar staan onze 180 medewerkers voor.
Als gevolg van het vertrek van een van haar leden zoekt de Raad van Toezicht van Kredietbank
Nederland een nieuw

Lid Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het beleid door het bestuur van
Kredietbank Nederland en staat het bestuur bij om de doelstellingen van de organisatie te realiseren.
Met het oog daarop volgt en toetst de Raad van Toezicht de algemene gang van zaken binnen
Kredietbank Nederland en oefent een aantal specifieke bevoegdheden uit. De Raad van Toezicht
handelt vanuit een onafhankelijke positie in het belang van Kredietbank Nederland en is zich bewust
van haar maatschappelijke verantwoordelijkheden.
Als lid van de Raad van Toezicht houdt u toezicht op de uitvoering van het strategische (meerjaren)
beleid van Kredietbank Nederland. Vanuit dat toezicht vervult u formele taken zoals het goedkeuren
van het jaarverslag, de begroting en jaarrekening. U toetst strategische afwegingen in relaties tot
(maatschappelijke) doelstellingen van Kredietbank Nederland. Vanuit uw ondersteunende rol naar de
bestuurder fungeert u als klankbord en initieert u contacten die voor de realisatie van de
doelstellingen van Kredietbank Nederland van belang kunnen zijn.
Uitgaande van de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht, wordt gezocht naar een lid van de
Raad van Toezicht met inhoudelijk brede kennis en ervaring op het vlak van financiën en ICT, bij
voorkeur opgedaan in het bankwezen of financiële markten. U heeft gevoel voor de bijzondere context
van de organisatie die functioneert in een publiek domein, met een maatschappelijke taak en
gebonden aan tal van overheidsbepalingen.
Daarnaast beschikt u over meerdere jaren bestuurservaring, gevoel voor ondernemerschap en
beweegt u zich in voor de organisatie relevante netwerken. U beschikt over een HBO of academisch
werk- en denkniveau en competenties als omgevingsbewustzijn, strategische inzicht, analytisch
vermogen, besluitvaardigheid en zelfreflectie.
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert vijf keer per jaar, beurtelings in Leeuwarden
en Almere. De jaarlijkse vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht past bij de doelstelling
van Kredietbank Nederland.
Reageren
Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw motivatie en C.V. vóór 18 januari a.s.
mailen naar de Voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer T. van Mourik, via mailadres
gbos@kbnl.nl
Voor meer informatie over deze functie kan een telefonische afspraak worden gemaakt met de heer
Van Mourik via de directiesecretaresse mevrouw G. Bos, telefoonnummer 06 – 1258 1070.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

