
Stichting Voice4Thought is op zoek naar leden voor de Raad van Toezicht! 

Wij zijn een jonge stichting in de groei, ontstaan uit een onderzoeksprogramma bij de Universiteit 
Leiden, en in korte tijd uitgegroeid tot een internationaal opererende organisatie. Op dit moment 
werken we met partners in o.a. Nederland, Tsjaad, Tanzania, Mali en Kameroen. Sinds 2021 hebben 
we als stichting een professionaliseringsslag gemaakt, en hierbij gekozen voor een Raad van Toezicht 
met een controlerende functie en een directeur die zorg draagt voor het dagelijks bestuur samen 
met een klein managementteam.  

Voice4Thought biedt een platform voor kritische stemmen om hun gedachten te uiten. Wij werken 
nauw samen met (vaak jonge) kunstenaars, academici, journalisten, bloggers, en anderen die 
betrokken zijn bij sociaal-politieke verandering, van lokaal tot internationaal niveau. Voor meer 
informatie over onze visie en missie, de projecten en het team: www.voice4thought.org.   

Wij zijn per 1 april 2022 op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. We zoeken bij 
voorkeur mensen met een achtergrond in media / journalistiek, academie, kunst en digitalisering. 
Specifieke ervaring met fondsenwerving, als penningmeester en/of financieel management is ook erg 
welkom. Zowel de functie van voorzitter als die van algemeen lid zijn vacant. 

De Raad van Toezicht heeft de volgende bevoegdheden / taken: 
● Het op voorstel van de directie vaststellen/wijzigen van de statuten van de stichting;
● Het op voorstel van de directie goedkeuren van het meerjarenbeleid inclusief

meerjarenbegroting;
● Het bespreken van het jaarplan inclusief jaarbegroting;
● Het goedkeuren van de jaarverslagen;
● Het benoemen/ontslaan van de directie.

De taken van de voorzitter zijn onder andere: 
● Voorbereiden van de agenda (samen met directie) en het leiden van de vergaderingen van de

Raad van Toezicht;
● Zorg dragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop

toezien dat de leden van de Raad van Toezicht beschikken over de benodigde informatie;
● Erop toezien dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht;
● Erop toezien dat de directeur jaarlijks op haar/zijn functioneren wordt beoordeeld;
● Namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, leden

van de directie, het managementteam en derden.

Naast bovenstaande bevoegdheden / taken denkt de Raad van Toezicht actief mee, houdt integraal 
toezicht over de algemene gang van zaken, de financiën en het (meerjaren)beleid, en functioneert zij 
als adviseur en klankbord. De Raad van Toezicht komt tenminste 2 keer per jaar samen.  

Voor de Raad van Toezicht zoeken wij mensen die: 
● Affiniteit hebben met de doelstelling van onze organisatie;
● Het vermogen hebben de organisatie verder te inspireren en te motiveren;
● Een onafhankelijke en open opstelling hebben, en op een constructieve en ‘out of the box'

manier met ons kunnen meedenken;
● Voice4Thought kan ondersteunen in de uitbreiding van haar netwerk;
● Voldoende beschikbaarheid hebben om aan vergaderingen deel te nemen (online of fysiek).

U bent daarnaast altijd welkom aan te schuiven bij activiteiten die worden georganiseerd.
● De Engelse taal goed beheersen en eventueel ook Nederlands en/of Frans;
● Bereidheid zijn om haar/zijn netwerk in te zetten om de stichting een stapje verder te

helpen;
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● Eventueel ook bekend zijn en/of ervaring hebben met deelname aan een Bestuur of Raad
van Toezicht van stichtingen.

Specifiek voor de rol van voorzitter van de Raad van Toezicht zoeken wij iemand die: 
● Het groepsproces en de besluitvorming binnen de RvT op een professionele wijze kan leiden.

Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor de directeur en zij/hij stimuleert het invullen van de
rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord;

● Het vermogen heeft om de samenwerking tussen de RvT en het dagelijkse bestuur
constructief en in een goede sfeer te laten plaatsvinden;

● Het vermogen heeft om de RvT als team te laten functioneren en (mogelijk) de RvT-leden te
coachen in hun toezichthoudende rol;

● Bruggen bouwt tussen verschillende meningen, en daarbij besluitvaardig is.

De benoeming voor de leden is voor maximaal 4 jaar. Deze functie(s) zijn op vrijwillige basis, met 
onkostenvergoeding.  

Wordt u enthousiast van het bovenstaande en heeft u er zin in om onze bijzondere organisatie een 
stap verder te helpen? Heel graag zien we uw motivatie en CV tegemoet voor maandag 14 maart 
2022. U kunt deze opsturen naar maartje@voice4thought.org. 

Mocht u niet genoeg tijd hebben voor een functie als lid van de Raad van Toezicht, maar wilt u wel 
iets bijdragen aan de organisatie? Dan zijn er altijd mogelijkheden om mee te doen binnen onze 
informele Raad van Advies. Interesse hiervoor kunt u ook kenbaar maken via: 
maartje@voice4thought.org  

Extra informatie over de Raad van Toezicht en de functie(s) kunt u inwinnen bij Andrew Makkinga 
(huidig lid): a.makkinga@gmail.com  

Hopelijk tot snel!  
Team Voice4Thought 
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