
Buurt Mobiel zoekt lid Raad van Toezicht 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ben jij de in (sociale) mobiliteit geïnteresseerde toezichthouder die nieuwe netwerken kan 
aanboren en bij wie samenwerken, een ondernemende houding en reflectie hoog in het 
vaandel staan? Buurt Mobiel ontmoet jou graag. 
 
Dit is jouw rol  
Buurt Mobiel zoekt een nieuw, bij voorkeur ervaren lid voor de Raad van Toezicht. De leden 
van de Raad van Toezicht staan het bestuur met raad en daad bij. Zij adviseren onder andere 
op thema’s als missie en visie, op waarden gestuurd (meerjarig)beleid, afstemming tussen 
strategie en bedrijfsprocessen, de planning- en controlecyclus en de innovatie van de 
dienstverlening. 
Om de kennis en diversiteit te borgen zoeken wij bij voorkeur een vrouw die financiële 
kennis en ervaring heeft (non-profit) en deze in wil zetten voor Buurt Mobiel. 
 
Onze Raad van Toezicht, bestaande uit drie leden, werkt open en transparant. Je bent op de 
hoogte van wat een RvT wel en niet behoort te doen en past deze kennis en ervaring toe.  
Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden zoveel mogelijk aanwezig bij verschillende 
bijeenkomsten om een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de organisatie.  
 
Dit ben jij  
Jij hebt bij voorkeur bestuurlijke ervaring, het liefst in een Raad van Toezicht. Je kunt op 
inspirerende en transparante wijze een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van Buurt 
Mobiel. Jij weet daarbij de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en gepaste afstand. 
 
Algemene eisen aan de leden van de Raad van Toezicht  

• affiniteit met de missie en ambitie van Buurt Mobiel. 
• het goedkeuren van de begroting, het vaststellen van het (financieel) jaarverslag en 

het strategisch beleidsplan; 
• Kritisch en onafhankelijk kunnen bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT 

zonder tegenstrijdige belangen. 
• In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, om het beleid van het bestuur te controleren 

en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en het bestuur met 
advies bij te staan. 



• Ervaring met de dynamiek van een organisatie die deels subsidie ontvangt en deels 
eigen inkomsten genereert. 

• Een breed netwerk en bereidheid tot inzet van dit netwerk voor de stichting Buurt 
Mobiel. 

• Het aandachtsgebied financiën is gericht op de interne financiële bedrijfsvoering van 
de stichting.  

• Kennis van externe ontwikkelingen op het gebied van financiële, economische en 
fiscale zaken wordt ingebracht en vertaald naar het financieel functioneren van de 
stichting. 

 

Competenties die horen bij het lid van de RVT met een financieel profiel zijn: 

- Deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control; 

- Kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een stichting. 
 
Dit kost het je 

- Minimaal drie keer per jaar komen de Raad van Toezicht en het bestuur bijeen voor 
een vergadering van 2 uur. Voorafgaand ontvang je de stukken per mail van de 
secretaris van de Raad van Toezicht 

- Bij dringende zaken kun je tussendoor ook benaderd worden door de parttime 
directeur-bestuurders voor advies. 

- Bereidheid om, indien nodig, in gesprekken met stakeholders te participeren 

- De zittingstermijn is twee jaar, heb je daarna de smaak te pakken dan kun je 
vervolgens maximaal tweemaal herbenoemd worden. 

 
Dit bieden wij 
De kans om jouw bijdrage te leveren aan een organisatie in ontwikkeling waarbij jij de 
bestuurders inspireert en adviseert. 
Deelgenoot zijn in de successen van Buurt Mobiel waaronder tevreden klanten.  
Mogelijkheid je reiskosten vergoed te krijgen als je meer dan 10 kilometer van ons kantoor 
woont. De vergaderingen vinden online of fysiek plaats. 
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering die ook geldt voor toezichthouders.  
 
Dit zijn wij 
Buurt Mobiel brengt vervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk samen in de dienst 
Buurt Mobiel. Een behoefte van wijkbewoners werd vervuld. Wat begon als een 
bewonersinitiatief in 2015, groeide door tot Stichting Buurt Mobiel in februari 2016. Op 2 
september 2016 zijn wij geopend in Overvecht.  
 
Buurt Mobiel biedt (elektrisch) vervoer in Utrecht. Dit is duurzaam, plezierig, comfortabel en 
veilig over korte afstanden. Vrijwilligers besturen de voertuigen en halen mensen thuis op, 
brengen hen weg of stoppen onderweg om iemand in te laten stappen. Buurt Mobiel brengt 
vervoer en kennis van de voorzieningen in de wijk Overvecht, Noordoost, Zuilen en Ondiep 
samen. Buurt Mobiel streeft naar volledig elektrisch maatwerkvervoer maar rijdt nu in 
hybride voertuigen. Vrijwilligers besturen de voertuigen en halen mensen thuis op, brengen 
hen weg of stoppen onderweg om iemand in te laten stappen. Er zijn enkele haltes op 
veelgevraagde bestemmingen. Even Buurt Mobiel bellen en u heeft flexibel vervoer dat altijd 
in de buurt is. Onze chauffeurs zijn de ambassadeurs van de wijk. Het doel is dat met name 
oudere en/of minder mobiele bewoners en bezoekers van de wijk beter gebruik kunnen 
maken van al het moois dat er al is en dat vervoer minder een belemmering hoeft te zijn om 



erop uit te trekken. Naast de reguliere ritten verzorgen wij sinds ook ziekenhuisritten en 
vaccinatieritten. 
Buurt Mobiel wordt gerund door twee parttime directeur-bestuurders en er zijn zo’n 30 
vrijwilligers die zich inzetten als chauffeur of centralist.  
 
Voor vragen en interesse kun je contact opnemen met Jeroen Blokland of Moyra Haaxma, 
directeur-bestuurder. Zij zijn bereikbaar op 06-24145789 of via info@buurtmobiel.com  
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