PROFIELSCHETS RvT BNN/VARA
1.

Missie BNN/VARA

BNN-VARA is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken en vooruitstrevende publieke
omroep, die die naast een breed, ook een specifiek jong publiek wil bereiken. Menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn daarbij richtinggevend.
BNN-VARA wil informeren, raken, amuseren en aan het denken zetten, met professioneel
gemaakte programma' s die getuigen van betrokkenheid, een kritische opstelling, originaliteit,
vernieuwingsdrang, lef en humor.
2.

Algemene taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van BNN/VARA ziet toe op en adviseert gevraagd en ongevraagd over
de missie, het beleid, de strategie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische
continuïteit van het omroepbedrijf. De Raad ziet daarnaast toe op en adviseert over het
functioneren van de vereniging BNN/VARA, mede in het licht van de fusie en de positie van de
verenigingen BNN en VARA. De Raad van Toezicht adviseert het bestuur van BNN/VARA en
vervult de werkgeversrol betreffende de statutaire bestuurders.
De specifieke taken van de Raad van Toezicht BNN/VARA zijn vastgelegd in de statuten van
omroepvereniging BNN/VARA en nader uitgewerkt in een huishoudelijk reglement. Als
grondslag voor de taken van de Raad van Toezicht kunnen dienen de Mediawet, de Richtlijnen
goed bestuur en integriteit publieke omroep en eventuele overige toepasselijke wet- en
regelgeving.
3.

Eisen aan de Raad van Toezicht

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat bij aanvang uit 7 leden, met een rooster van aftreden dat er
voor zorgt dat de RvT na vier jaar bestaat uit 5 leden. De voorzitter wordt in functie benoemd.
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht dienen een zodanige onafhankelijke
positie1 te hebben ten opzichte van publieke en commerciële omroepen en aanverwante
bedrijven/organisaties dat het risico van belangenverstrengeling met de toezichthoudende
functie wordt vermeden.
Algemene eisen aan de leden van de RvT
De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht herkennen zich in en/of respecteren de
waarden van BNN-VARA én de waarden van BNN en VARA afzonderlijk. In het bijzonder gaat
het daarbij om waarden als:
maatschappelijk betrokken;
vooruitstrevend;
sociaal;
gelijkwaardigheid
sociale rechtvaardigheid;
humoristisch;
brutaal;
eigenzinnig;
lef;
lust for life.

1

De eerste RvT wordt samengesteld uit leden afkomstig van de Raden van Toezicht van de
beide constituerende verenigingen en zijn in die hoedanigheid niet onafhankelijk van
respectievelijk de vereniging VARA en de vereniging BNN. Dit geldt overigens in beginsel
alleen voor de eerste zittingstermijn van de leden van de RvT.

De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht zijn lid van omroepvereniging BNN of
VARA.
Algemene eisen aan de RvT als geheel
De RvT beschikt over:
•
voldoende bestuurlijk- en strategisch inzicht en beoordelingsvermogen;
•
kennis van en affiniteit met de identiteit van BNN/VARA en haar positie binnen het
publieke bestel en de mediawereld daarbuiten;
•
kennis van en affiniteit met een verenigingsorganisatie;
•
visie op de rol van de media in de hedendaagse samenleving en diens bijdrage aan het
maatschappelijk bewustzijn.
•
kennis van en inzicht in nieuwe media als platform voor media-aanbod;
•
kennis van en ervaring met marketingstrategieën ter ondersteuning van het uitdragen
van de identiteit;
•
kennis van cycli van planning & control;
•
kennis van en ervaring met ICT en informatisering als onderdeel van bedrijfsvoering;
•
kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling en Human Resource Management;
•
ruime ervaring als toezichthouder, en met governance, bij voorkeur in de publieke
sector.
•
Ervaring met fusies, en/of ingrijpende reorganisaties en herstructureringen.
De samenstelling van de RvT als geheel is zodanig dat er sprake is van een goede
vertegenwoordiging van de verschillende generaties die kijken/luisteren naar het mediaaanbod van BNN en/of VARA. Ook weerspiegelt de RvT de diversiteit van de samenleving.
Specifieke eisen aan de RvT:
Binnen de RvT wordt een aantal specifieke expertises samengebracht. Iedere individuele
toezichthouder beschikt (naast de hierboven genoemde algemene competenties) over ten
minste één van de volgende expertises:
•
Deskundigheid op het financiële vlak;
•
Deskundigheid op/affiniteit met het media-inhoudelijke terrein;
•
Juridische deskundigheid, bij voorkeur kennis van het informatie/mediarecht;
•
Bedrijfsmatige deskundigheid/kennis van HRM;
•
Politieke en/of bestuurlijke ervaring in de publieke sector
De leden van de Raad van Toezicht opereren vanuit hun expertise in het belang van de
omroepvereniging BNN/VARA en beschikken een ieder over voldoende bestuurlijke en/of
toezichthoudende ervaring, bij voorkeur in de publieke sector
Specifieke eisen voorzitter
Naast de algemene eisen die worden gesteld aan de leden van de Raad van Toezicht dient de
voorzitter over de volgende kwaliteiten te beschikken:
•
heeft ruime toezichthoudende ervaring, bij voorkeur als voorzitter van een RvT in de
publieke sector;
•
is in staat om goede samenwerking binnen de Raad van Toezicht en de
Verenigingsraad, als ook tussen de organen van BNN-VARA (bestuur, Raad van
Toezicht en Verenigingsraad) te bevorderen;
•
is een bruggenbouwer;
•
is charismatisch en jong van geest;
•
heeft overzicht en visie;
•
is slagvaardig;
•
denkt oplossingsgericht
•
is communicatief sterk;
•
kan in algemene zin effectief leiding geven aan de vergaderingen van de Raad van
Toezicht en kan gericht een discussie te leiden richting gedragen oplossingen.
•
beschikt over een groot voor BNN/VARA relevant netwerk.
•
Geen direct (actief) politiek profiel

