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VACATURE: ALGEMEEN LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT 

(ONBEZOLDIGD)  
 

Wemos beschouwt gezondheid als een universeel mensenrecht. Vanuit die overtuiging 

richten wij ons als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie op de verbetering van 

gezondheid wereldwijd. In lijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s) en de ambitie 

voor Universal Health Coverage (UHC) houden we ons bezig met het beantwoorden van 

vragen als: Hoe komen we tot een eerlijke en duurzame inzet van voldoende zorgpersoneel 

wereldwijd? Hoe zorgen we voor voldoende financiële middelen om iedereen toegang tot 

goede gezondheid te bieden? En wat is er nodig om te zorgen dat medicijnen toegankelijk en 

betaalbaar zijn? Vanuit onze kennis en ervaring in het veld beïnvloeden we overheden en 

internationale instellingen en ondersteunen we lokale organisaties om dat ook te doen. 

 

Geen gemakkelijke onderwerpen, maar wel zeer relevante. In de veertig jaar dat we bestaan 

hebben we een sterke internationale reputatie en een goede (vertrouwens)relatie 

opgebouwd met een aantal financiers die het belang van ons werk onderschrijven. In de 

komende jaren staan we voor de uitdaging om meer diversiteit en stabiliteit aan te brengen in 

onze financieringsstromen. We gaan daarom nieuwe relaties en samenwerkingen aan en 

kijken uit naar kansen voor financiering om te verzilveren.  

 

Lees meer over Wemos in onze Strategy 2019-2023 (ga hier naar de extended version). 

 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van twee van onze raad van toezicht-leden, 

hebben wij per 1 januari 2021 twee vacatures voor een 

 

ALGEMEEN LID VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT (ONBEZOLDIGD) 

 

Wie we zoeken 

Voor alle leden van de raad van toezicht (RvT) gelden vereisten op het gebied van 

competenties, maatschappelijke binding en achtergrond en deskundigheid. Bij nieuwe leden 

zoeken we nadrukkelijk naar kandidaten met kennis van mondiale ontwikkeling en 

gezondheid, een scherpe blik op strategische communicatie, en een relevant netwerk onder 

institutionele donoren. 

 

Competentievereisten 
Positief-kritische instelling, integer, analytisch, strategisch, onafhankelijk, besluitvaardig, in 

staat om met verschillende belangen om te gaan en samenwerkingsbereid (teamplayer). 

https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2019/07/Wemos-Strategy-2019-2023.pdf
https://www.wemos.nl/wp-content/uploads/2019/06/Wemos-Strategy-2019-2023-Extended-version.pdf
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Maatschappelijke binding en achtergrond 
⚫ Onderschrijft de doelstellingen van Wemos. 

⚫ Is overtuigd van de maatschappelijke relevantie van Wemos: het aankaarten van mondiale 

gezondheidsdilemma’s.  

⚫ Erkent de rol van Wemos als pleitbezorger en ondersteunt het pleidooi om ‘health for all’ 

na te streven. 

⚫ Heeft een brede maatschappelijke belangstelling en heeft kennis van 

gezondheidsvraagstukken.  

⚫ Heeft aantoonbare betrokkenheid bij (grensoverschrijdende) maatschappelijke 

onderwerpen en is op de hoogte van algemene ontwikkelingen op het terrein van 

mondiale ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. 

⚫ Is bekend met de beginselen van good governance en heeft ervaring met toezicht houden. 

⚫ Is bereid zijn/haar professionele netwerk in te zetten voor Wemos. 

 

Deskundigheidsvereisten 
⚫ Academisch werk- en denkniveau. 

⚫ Deskundig op ten minste twee van de voor de RvT geldende deskundigheidsgebieden (zie 

hieronder).  

⚫ Voor deze vacature ligt de nadruk op deskundigheidsgebieden 1, 3 en 4.  

⚫ Ten minste zes van de acht deskundigheidsgebieden worden door de RvT leden 

gezamenlijk ingebracht. Bij afwezigheid van bepaalde expertise kan deze via het netwerk 

van de bestuurder en de RvT leden worden ingewonnen. 

 

Deskundigheidsgebieden 
1. Inhoudelijke kennis van het (inter)nationale Wemos werkveld (o.a. mondiale 

ontwikkeling, gezondheid). 

2. Algemene kennis van beleid en pleitbezorging/belangenbehartiging.  

3. Politiek-bestuurlijk relevant netwerk onder institutionele donoren (overheden en 

vermogensfondsen). 

4. Communicatie en strategische (merk)positionering, kennis over maatschappelijk 

draagvlak. 

5. Kennis van ontwikkeling van potentiële producten/dienstenportfolio. 

6. Kennis van HRM en organisatieontwikkeling. 

7. Kennis van Financiën. 

8. Kennis van ICT. 

 

Samenstelling raad van toezicht 
Onze RvT bestaat uit vijf leden: een voorzitter, een secretaris en drie algemene leden. We 

streven naar een evenwichtige samenstelling qua deskundigheid, competenties, leeftijd, 
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man/vrouw, maatschappelijke ervaring en (culturele) achtergrond. Ook nodigen we 

kandidaten met een beperking uit om te reageren als zij zich herkennen in het profiel. De RvT 

conformeert zich aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.  

 

Cultuur van de raad van toezicht 
De RvT functioneert als een collegiaal team. RvT-leden zijn collectief en individueel 

aanspreekbaar op besluiten, ongeacht de interne gedachtewisseling daaraan voorafgaand. De 

RvT kenmerkt zich door transparantie, vertrouwen en een open en positief-kritische 

communicatie en opstelling. In het belang van het team en de kwaliteit van het toezicht, 

moeten leden van de RvT kunnen omgaan met verschillen in karakter, maatschappelijke 

achtergrond en ervaring. 

 

Termijn en tijdsbesteding 
We gaan uit van maximaal twee statutaire zittingstermijnen (2 x 4 jaar) en een besteding van 

5-8 dagen per jaar, inclusief vergadertijd. 

 

Remuneratie 
De functies zijn onbezoldigd. We zijn op zoek naar kandidaten die in (de directe omgeving 

van) Nederland wonen. Per bijgewoonde vergadering is een bescheiden onkostenvergoeding 

beschikbaar. 

 

Wat Wemos biedt 
⚫ Als RvT-lid kun je actief meedenken over de koers en toekomst van onze organisatie.  

⚫ Je draagt daardoor bij aan het verder verstevigen van onze positie en het realiseren van 

onze internationale ambities op gezondheid. 

⚫ We waarderen een constructief kritische blik. 

⚫ Wemos bestaat uit een internationaal team van pleitbezorgers (global health advocates), 

communicatiespecialisten en ondersteunend personeel, die allen werken vanuit grote 

betrokkenheid bij onze missie. 

⚫ We hebben de laatste jaren veel voortgang geboekt binnen onze programma’s op het 

gebied van Global Health. Een mooi moment om deze positie verder te verstevigen en dit 

te vertalen naar nieuwe kansen voor financiering. 

⚫ Ons werk is dynamisch en internationaal; onze global health advocates zitten geregeld bij 

de WHO, de Wereldbank en de EU. En we hebben partnerorganisaties in landen in 

Oostelijk Afrika en diverse landen in Europa. 

⚫ Het Wemos jaaroverzicht 2019 geeft een goed beeld van ons werk. 

 

Procedure 
Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling tot en met 25 oktober 2020 kenbaar maken door 

een motivatiebrief, met aandacht voor de deskundigheidsgebied(en), en CV te sturen naar 

https://www.goededoelennederland.nl/system/files/public/Sector/150715%20SBF%20Code%20Goed%20Bestuur.pdf
https://yearoverview2019.wemos.nl/
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info@wemos.nl. Voor vragen kunt u terecht bij Mariëlle Bemelmans, directeur van Wemos: 

marielle.bemelmans@wemos.nl. Kennismakingsgesprekken zullen begin november 2020 

plaatsvinden. 
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