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Gezocht: Lid Raad van Toezicht Duurzaam Den Haag met 
financiële expertise 

Bijdragen aan het verduurzamen van Den Haag, als kritisch partner van een 
betrokken en professioneel opererend team?  

Vanwege het einde van de zittingstermijn van een van de leden van de Raad van 
Toezicht (RvT) van stichting Duurzaam Den Haag (DDH), zijn we per 1 januari 
2018 op zoek naar een lid van de RvT met financiële expertise. 

De RvT houdt statutair toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder 
(directeur)) en op de algemene gang van zaken van de stichting DDH. De RvT 
treedt op als klankbord voor de directeur met het oog op strategische 
ontwikkeling en continuïteit van de organisatie. De RvT bestaat momenteel uit vijf 
leden, komt 6 keer per jaar bijeen en kent een personele en een financiële 
commissie. De RvT heeft leden uit de zowel de profit als de non-profit sector. 

Verwachte kwaliteiten en competenties: 

• Een open en kritische houding;

• Goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';

• Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de positie van een
duurzaamheidsorganisatie binnen de stad Den Haag;

• Besluitvaardigheid;

• Kennis van zaken op het gebied van (stedelijke) duurzaamheidsopgaves;

• Affiniteit met de belangrijkste werkterreinen van DDH: energie (besparing
en verduurzaming), groen & water(berging) in de stad;

• Bij voorkeur een relevant netwerk in de stad (en waar relevant regionaal
en nationaal);

Vanwege de portefeuille Financiën vragen we van het nieuwe lid nadrukkelijk het 
volgende: 

• Aantoonbare financiële kennis en ervaring op strategisch niveau.

Specifieke taken: 

• Kritisch toezicht houden op de financiën en het financiële beleid van DDH,
met oog op de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie;

• Als lid van de Financiële commissie (bestaande uit twee personen)
bevindingen en adviezen naar aanleiding van de financiële stukken
(waaronder periodieke financiële en liquiditeitsrapportages, jaarrekening,
accountantsverklaring en begroting) rapporteren aan de gehele RvT ter
voorbereiding van de vergaderingen.
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Tijdbesteding: 

• Voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de RvT, 6 per jaar 
in het Nutshuis, Riviervismarkt 5 (momenteel overwegend op dinsdagen 
van 17.00 – 19.00) 

Interesse? 
Stuur dan CV en motivatie uiterlijk op 20 oktober 2017 naar de voorzitter van de 
RvT, Jan Schinkelshoek: jan@schinkelshoek.nl. Heb je vragen over de 
vacature? Neem dan contact op met Heleen Weening (directeur) op 06-
30294113.  

NB. Leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. 

Over DDH  
Duurzaam Den Haag (DDH) is een onafhankelijke stichting. DDH heeft als missie 
het aanwakkeren van initiatieven van bewoners en ondernemers om Den Haag 
duurzamer te maken. Dit doen we door bewoners en ondernemers te helpen bij 
het realiseren van nieuwe initiatieven, door het aanbieden van producten en 
diensten waarmee iedereen direct aan de slag kan en door duurzame initiatieven 
en de mensen die al duurzaam doen, zichtbaar te maken. Daarmee inspireren 
we anderen om ook duurzaam aan de slag te gaan. Onze focus is altijd de 
leefwereld van mensen. Ons startpunt is altijd het initiatief van bewoners en 
ondernemers. Door hen met elkaar te verbinden, en met werkgevers, de 
gemeente en andere partners, vergroten we de impact van nieuwe en bestaande 
initiatieven die Den Haag duurzamer maken. Duurzaam Den Haag gaat letterlijk 
de wijk in met concreet aanbod - Operatie Steenbreek, de Haagse Krach 
Karavaan - en stimuleert en ondersteunt Hagenaars en Hagenezen om 
duurzaam aan de slag te gaan. Bewoners en ondernemers kunnen ook bij DDH 
terecht met hun initiatieven om daar zichtbaarheid aan te geven of op een 
andere manier te laten ondersteunen waardoor de impact toeneemt. DDH neemt 
ondernemers zorgen uit handen als zij duurzaam aan de slag willen. Door  
collectieve inkoop van energie bijvoorbeeld, met zonnepanelen, door 
stimuleringsmaatregelen en financiële hulp via het Klimaatfonds. Maar ook door 
initiatieven aan te wakkeren en hen te helpen toekomstbestendig te 
ondernemen. Voor vragen en inspiratie om zelf duurzaam aan de slag te gaan, 
staan we klaar in ons loket in de centrale bibliotheek Den Haag. 
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