Profielschets leden Raad van Toezicht PowNed
De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:
• er duidelijke affiniteit is met de publieke omroep in het algemeen en de
doelstellingen van de PowNed in het bijzonder;
• een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
•

een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en
disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan inhoudelijke kennis en
deskundigheid op de online & lineaire programmaspeerpunten van PowNed;

•

de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het Bestuur
onafhankelijk en kritisch opereren;

•

adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van
het bestuur.

De profielschets voor de individuele leden van de Raad van Toezicht:
• affiniteit met de doelstelling van de PowNed;
•

inhoudelijke kennis en deskundigheid van of affiniteit met de relevante
doelgroepen van de omroep: de netwerkgeneratie (veelal millenials), continu
online, met interesse in nieuws en informatie en kritisch op de instituties; een
doelgroep die vrijheid centraal stelt, niet-politiek gekleurd is en open staat
voor nieuwe vormen van journalistiek;

•

belangstelling voor en kennis van de oude èn nieuwe media(wereld);

•

algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

•

een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

•

het vermogen en de attitude om het Bestuur met raad en als klankbord
terzijde te staan;

•

het vermogen om het beleid van PowNed en het functioneren van het Bestuur
te toetsen;

•

integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

•

inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een
organisatie als PowNed stellen;

•

voldoende beschikbaarheid.

Profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht:
Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets,
specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
• het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de
voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
•

over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te
vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;

•

over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie
van de Raad van Toezicht en het Bestuur;

•

over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig
extern een rol in het belang van PowNed kan vervullen.
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