
 
 
 

 
Kiddoozz Kinderopvang in Rotterdam is een ondernemende kinderopvang 

organisatie die een afspiegeling wil zijn van de samenleving. Bij Kiddoozz 

kinderopvang staat de ontwikkeling van kinderen centraal. Kiddoozz 

kinderopvang biedt kinderen een tweede thuis. Een thuis waar kinderen rustig 

kunnen opgroeien, ontdekken en ervaren. Ieder in zijn eigen tempo en op zijn 

eigen manier. Want elk kind is tenslotte uniek.  

 

Voor de Stichting Kiddoozz Peuteropvang zijn we op zoek naar een  

 
Lid/Voorzitter Raad van Toezicht M/V 

 
De Raad van Toezicht  

De Raad van Toezicht ziet er op toe of de beschikbare middelen op de juiste manier 

worden ingezet vanuit maatschappelijk perspectief en ondernemerschap. De Raad ziet 

toe op het bestuur, op het beleid en de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad van 

Toezicht doet dat vanuit een onafhankelijke positie, met visie, creativiteit en een 

kritische inslag. De Raad heeft een hoog verantwoordelijkheidsgevoel, vervult zijn functie 

vanuit samenwerking, integriteit en teamwork. Good governance, zoals is vastgesteld 

door de NVTK (De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang) 

vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de organisatie.  

 

De Raad bestaat uit betrokken leden, die ieder vanuit hun expertise, kennis en kunde  

integraal toezicht houden op het beleid. In de samenstelling van de Raad van Toezicht 

wordt gestreefd naar voldoende diversiteit en worden aanvullende persoonlijke waarden 

gezocht om de besluitvorming kwalitatief te borgen. Binnen de governance code is het 

o.a. van belang een visie op lange termijn te formuleren op waarde creatie van de 

organisatie. Bewustzijn van en anticiperen op innovaties en nieuwe business modellen is 

essentieel om de strategische ambities vanuit Stichting Kiddoozz Peuteropvang waar te 

kunnen maken. Het creëren van externe samenwerkingsverbanden vormt hierin een 

belangrijke peiler. De Raad van Toezicht kan behulpzaam zijn in deze, onder meer via 

een externe signaleringsfunctie en een netwerkfunctie. Hiervoor is een visie op 

kinderopvang essentieel, vanuit maatschappelijk perspectief én ondernemerschap.  

 

De functie  

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit twee personen. Eén lid heeft een 

pedagogische achtergrond en één lid heeft een juridische achtergrond. 

 

Profiel  

Vanuit uw expertise denkt u actief en creatief mee. U doet dit vanuit een innovatieve en 

marktgerichte benadering, waarbij u inzicht heeft op de ontwikkelingen in de sector.  

U heeft een financiële achtergrond en/of een maatschappelijk netwerk (bijv. onderwijs, 

lokaal bestuur) in de regio Rotterdam. 

 

Functie-eisen  

 Bestuurlijke ervaring; 

 Gewend om in een complex krachtenveld te opereren, waarbij het streven is om het 

belang van de Stichting te laten prevaleren; 

 Capaciteit om vanuit zijn/haar specifieke rol en inbreng in teamverband te opereren; 

 Relevant netwerk in Rotterdam.  

 

 

 



                                                                                        
 

Persoonskenmerken  

 Een goede balans tussen ratio en gevoel;  

 Een onafhankelijke en een vrije denker;  

 Denkt in kansen en tegelijk aan ‘in control’ zijn;  

 Is zelfstandig én een teamspeler.  

 

Tijdsinvestering  

De Raad van Toezicht vergadert circa 4 tot 6 keer per jaar. Daarnaast zijn er 

werkbezoeken, houdt de Raad jaarlijks een zelfevaluatie en vindt overleg met de 

bestuurder plaats vanuit de klankbordfunctie.  

 

Sollicitatieprocedure  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Hannie Stuurman, voorzitter (a.i.) van de 

Raad van Toezicht Stichting van Kiddoozz Peuteropvang via sandra.sondaar@kiddoozz.nl. 

Indien u teruggebeld wilt worden, dan verzoeken wij u uw mobiele nummer te 

vermelden.  

 

Indien u belangstelling heeft, dan kunt u uw cv en motivatiebrief sturen via 

sandra.sondaar@kiddoozz.nl, secretaresse van de Raad van Toezicht.  
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