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Vacature lid Raad van Toezicht 
 

Een betrokken toezichthouder gezocht! 

Voor onze Raad van Toezicht zoeken we een nieuw lid die advies geeft aan en toezicht 
houdt op onze organisatie. Het PON & Telos is een sociale kennisonderneming in het 
hart van de samenleving. We beschouwen het als onze opdracht om maatschappelijke 
besluitvorming te verbeteren. Dat doen we door wetenschappelijke kennis met kennis 
van de praktijk te verbinden. We zijn van data, feiten en cijfers, maar we geven kennis 
ook een gezicht. Waarbij iedere stem telt. Voorkeuren en meningen halen we op, 
analyseren we en duiden we. Met prikkelende aanpakken en innovatieve methoden. 
Daarbij zijn we altijd gericht op duurzame ontwikkeling: de harmonieuze verbinding 
tussen sociale, ecologische en economische doelstellingen. Zo dragen we bij aan 
kwaliteit van samenleven. Dat doen we dit jaar inmiddels 75 jaar. 

 

Met zo’n 30 medewerkers werken we vooral voor lokale en regionale overheden in Nederland 
(met een sterke kennispositie in Noord-Brabant), maar ook voor corporaties, banken, zorg- 
en welzijnsinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties. We werken daarbij 
intensief samen met universiteiten en andere kennisinstellingen en zijn officieel partner van 
Tilburg University. Met onze inzichten adviseren we beleidsmakers en bestuurders. Zodat ze 
afgewogen keuzes kunnen maken. Zodat ze bestuurlijk kunnen vernieuwen. En zodat ze een 
positieve impuls kunnen geven aan de samenleving van morgen. 

De Raad van Toezicht van Het PON & Telos bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op-  en 
ondersteunt de directeur-bestuurder en diens plaatsvervanger. Actief, strategisch en met 
overtuiging. Een lid van de Raad van toezicht is voorgedragen vanuit Tilburg University. Een 
ander lid is voorgedragen door de ondernemingsraad. Vanwege het vertrek van een van de 
leden, zijn we op zoek naar een nieuwe betrokken toezichthouder. 

We zoeken een lid van de Raad van Toezicht die graag vorm wil geven aan de volgende 
aspecten: 

• Ambassadeurschap voor de organisatie 

• Strategisch adviseren van en toezicht houden op de organisatie 

• Inspireren en stimuleren 

We zoeken iemand met een toegankelijke persoonlijkheid, passend in het team van 
toezichthouders. Met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, analytisch en kritisch, affiniteit 
met duurzaamheidsvraagstukken of brede welvaartsontwikkeling. Wij streven naar 
evenwicht in de raad van toezicht als het gaat om diversiteit in leeftijd en culturele 
achtergrond, en de verhouding man/vrouw. Kandidaten die aan deze diversiteit kunnen 



 

bijdragen hebben onze voorkeur. Talent weegt zwaarder dan ervaring en het volgen van een 
opleiding tot toezichthouder behoort tot de mogelijkheden. 

 

Procedure: 

1. Kandidaten wordt gevraagd een motivatiebrief en CV te sturen uiterlijk 18 november 
2022; 

2. Er is een commissie van drie personen die de voordracht van een of meerdere 
kandidaten beoordeelt; 

3. De commissie voert gesprekken met geselecteerde kandidaat/kandidaten, 
rapporteert de bevindingen aan de voltallige raad van toezicht en draagt één 
kandidaat voor. Gesprekken vinden plaats op 29 november tussen 18.00 en 22.00 
dan wel op 1 december tussen 18.00 en 22.00 uur; 

4. Kennismaking met de gehele RvT vindt plaats op 19 december tussen 18.00 en 21.00 
uur; aansluitend voorstel tot benoeming per 1-1-2023. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Patrick Vermeulen, directeur-bestuurder 
van Het PON & Telos, via p.vermeulen@hetpon-telos.nl. 
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