
 
 

1 
 

Benoemingsprocedure lid raad van toezicht SALTO 

Artikel 1. 

Deze benoemingsprocedure is vastgesteld door de raad van toezicht van SALTO. De raad 
van toezicht informeert het college van bestuur en de gemeenschappelijke 
ondernemingsraad over deze procedure. 

Artikel 2. 

De raad van toezicht heeft in de vergadering d.d. juni 2020 de volgende besluiten genomen 
over punt 2.1 tot en met 2.4. Het punt 2.5 is augustus 2020 vastgesteld. 

2.1 De raad van toezicht bestaat, in overeenstemming met de stichtingsstatuten, uit vier 
leden: een voorzitter en drie leden; 

2.2 De nieuw te benoemen raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-
voorzitter; 

2.3 De te werven leden beschikken over verschillende profielen; 
2.4 Er is een rooster van aftreden; 
2.5 Bij nieuwe vacatures wordt de onderstaande procedure gevolgd. 

Artikel 3. 

De raad van toezicht laat zich met betrekking tot de benoemingen van leden raad van 
toezicht adviseren door een benoemingsadviescommissie (BAC). De 
benoemingsadviescommissie voert sollicitatiegesprekken met kandidaten en brengt hierover 
advies uit aan de raad van toezicht. 

De benoemingsadviescommissie bestaat uit: 

- Drie leden namens de raad van toezicht 
- Een lid namens de GMR (bij voorkeur de voorzitter) 
- De wethouder onderwijs van de gemeente Eindhoven 
- De voorzitter van de college van bestuur 

Artikel 4. 

Bij een vacature wordt een lid geworven met het profiel van het vertrekkende lid, tenzij de 
raad van toezicht anders besluit. In dit specifieke geval wordt een lid met een algemeen 
bestuurlijke achtergrond en ervaring gezocht. 
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Artikel 5. 

De werving vindt plaats door een plaatsing van de vacature op de SALTO-website en via 
diverse online platforms/social mediakanalen. We plaatsen de vacature in de week van 14 
september 2020 en we volgen de resultaten goed op. Indien nodig wenden we extra 
wervingskanalen aan. 

Kandidaten richten hun motivatie en CV aan de raad van toezicht van SALTO, t.a.v. HR 
Support van SALTO. Reacties dienen uiterlijk voor 1 oktober 2020 verstuurd te worden naar 
HRsupport@salto-eindhoven.nl 

 
Artikel 6. 

Voor belangstellenden is een digitaal informatiepakket beschikbaar. Dit wordt toegezonden 
op verzoek van de kandidaat.  
 

Artikel 7 

De leden van de benoemingsadviescommissie verrichten hun werk op basis van strikte 
geheimhouding. De commissieleden handelen zonder last of ruggespraak. Alle informatie die 
de commissieleden met betrekking tot de benoemingsprocedure lezen en horen, valt onder 
deze geheimhouding. De geheimhouding blijft bestaan, ook na beëindiging van de 
werkzaamheden van de commissie. 
  
Artikel 8 
Na afloop van de besluitvorming evalueert de benoemingsadviescommissie haar werkwijze. 
De uitkomst hiervan wordt aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en aan de 
raad van toezicht gerapporteerd. 
 
Artikel 9 
Na afloop van de benoemingsprocedure worden alle relevante documenten ingenomen en 
vernietigd. De raad van toezicht zorgt voor archivering van sollicitatiebrieven en curricula 
vitae van de nieuwbenoemde toezichthouders. 
 
Artikel 10 
Voor situaties waarin deze procedure niet voorziet, neemt de raad van toezicht een besluit.  
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