
Bestuurlijke ervaring heeft;
Kritisch en scherp is;
Affiniteit heeft met sociaal ondernemen;
Ervaring heeft binnen bedrijfsleven, overheid of maatschappelijke organisaties;
Financieel deskundig op academisch niveau met ervaring, bij voorkeur breed
ontwikkeld op bedrijfsvoering;

Wat wij zoeken
TijdVoorActie zoekt een lid voor de Raad van Toezicht met financieel profiel. Als lid heb je
ervaring met financieel complexe organisaties en ben je goed ingevoerd in de financiële
wet- en regelgeving. Je hebt visie op het financieel ontwikkelen en verduurzamen van de
organisatie.

De dagelijkse leiding van TijdVoorActie ligt bij de directeur-bestuurder. Je bent
sparringpartner voor de directeur-bestuurder en geeft daarin advies en ondersteuning. Je
bent betrokken, kritisch en denkt vooruit. Je neemt actief deel aan de besluitvorming in
de Raad van Toezicht. Je bent betrokken bij de totstandkoming van de lange termijn koers
voor TijdVoorActie. Je houdt toezicht op de stichting.

Leden van de Raad van Toezicht hebben het geloof in Jezus Christus als basis van hun
leven en dragen vanuit deze inspiratie bij aan het werk van TijdVoorActie. De Raad van
Toezicht wil zich verder uitbreiden vanwege de groei van TijdVoorActie. De wens is om de
Raad van Toezicht te verbreden van drie naar vijf leden. De tijdsomvang betreft 8 uur per
maand, waarbij onkosten en vergoedingen in overleg mogelijk zijn.

Jouw profiel
Wij zoeken een lid met financieel profiel die:

TijdVoorActie zoekt een lid voor de Raad van
Toezicht met een financieel profiel

TijdVoorActie is de jongeren vrijwilligersorganisatie in Nederland, met als
doelstelling het duurzaam activeren van jongeren zodat zij zich inzetten
voor de medemens. TijdVoorActie werkt actief samen met ministeries van
VWS, OCW en Defensie en met partners als vereniging NOV. De komende
jaren staat TijdVoorActie voor de uitdaging om de organisatie verder te
ontwikkelen, de manier waarop jongeren zich vrijwillig inzetten
verduurzamen en nieuwe manieren ontwikkelen om jongeren te
verbinden.



Kennis en inzicht in financiële vraagstukken, financiële risico’s en de financiële
continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie;
Aantoonbare brede ervaring met bedrijfsvoering op directie- en/of bestuursniveau;
Leest en doorziet financiële gegevens meerdimensionaal: ziet wat het is, herkent de
betekenis en weet achter de cijfers te kijken.
Is in staat om bedrijfsvoering op hoger abstractieniveau te duiden in termen van
sturing en systeemaspecten; vraagt door naar kritische factoren in onderliggende
processen en/of relevante omgevingsvariabelen.
Toont naast cijfers en output interesse in het verhaal en de impact op de kwaliteit van
vrijwillige inzet aan de samenleving en binnen het onderwijs.
Beschikt over een brede maatschappelijke belangstelling en kan vanuit een zakelijke
context de maatschappelijke taak goed duiden.

In het artikel ‘Kennismaking TijdVoorActie’ vind je een korte samenvatting van onze
programma’s en projecten. 
Op onze website kun je alvast kennismaken met het team van TijdVoorActie ·
In ons jaarverslag vind je een overzicht van onze behaalde doelstellingen van 2020.

Wat wij bieden
 Wij zijn een organisatie die met veel passie werkt aan haar visie en missie. Je wordt
onderdeel van een Raad van Toezicht die jaarlijks vijf keer samenkomt. Omdat we
ontmoeting en verbinding belangrijk vinden starten we deze vergaderingen geregeld met
een maaltijd, hebben een inspirerende heidag en zijn bij de seizoenafsluiting met
medewerkers. 
Binnen TijdVoorActie - en daarmee binnen de Raad van Toezicht – is er veel ruimte om te
innoveren en je bijdrage te leveren. 

Meer weten 
Wil jij verder kennismaken met TijdVoorActie? Hieronder verwijzen we je graag door naar
relevante artikelen en pagina’s:


