
Uw inzet
Als lid van de raad van toezicht (zeven leden) ziet 
u erop toe dat de organisatie, onder leiding van 
een directeur/bestuurder, haar doelstellingen 
realiseert. De in de statuten vastgelegde doelen 
luiden samengevat als volgt:

• Het volgens de wens van de overledene en/
of diens nabestaande(n) op passende wijze, 
verzorgen van crematies of begrafenissen.

• Het beheer van één of meer al dan niet aan 
de stichting behorende begraafplaatsen en 
crematoria.

• Het bevorderen van een zo goed mogelijke 
begeleiding van het sterf- en van het 
rouwproces.

• Het ondersteunen van kerkelijke, levens-
beschouwelijke, charitatieve, culturele, 
wetenschappelijke en algemeen nut beogende 
instellingen.

De raad van toezicht vergadert 6 à 7 keren per 
jaar (in de vroege avond) met de bestuurder.  
Om haar taak goed te kunnen uitvoeren heeft 
de raad beslissingsbevoegdheid op een aantal 
cruciale punten. Ook geven de leden van de raad 
de bestuurder advies vanuit hun individuele 
deskundigheid. Als lid van de raad bent u 
aanwezig bij speciale gelegenheden.

Wat vragen wij van u?
Om uw taak goed uit te kunnen voeren  
beschikt u over de volgende kwaliteiten:

• Kennis en ervaring op het gebied van 
hospitality. Gastvrijheid en gastbeleving  
zijn voor ons kardinale begrippen.

• Een academisch werk- en denkniveau.

• Affiniteit met de inhoud van de dienst verlening. 
• Een brede maatschappelijke ervaring  

en oriëntatie.
• Ruime bestuurlijke ervaring.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid  

en bestuurlijke afstand.
• In staat zijn om op inspirerende wijze, gericht 

op samenwerking en verbinding, een aandeel  
te leveren in de raad én met behoud van de 
relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.

• Geen conflicterende verantwoordelijkheden  
of banden.

• Wonend in Breda of directe omgeving.
 
Wat betekenen wij voor u?
De raad van toezicht bestaat uit personen  
met veel ervaring en met een grote diversiteit  
qua achtergrond. De vergaderingen verlopen 
in een sfeer van betrokkenheid, vertrouwen, 
reflectie en met een zekere ontspanning. 
Wij bieden u een betrokken platform waar 
u uw maatschappelijke betrokkenheid vorm  
en inhoud kunt geven. Voor uw inzet ontvangt  
u een bescheiden onkostenvergoeding.

Hoe kunt u reageren?
Voor meer informatie kunt u contact  
opnemen met de voorzitter van de raad,  
mevrouw dr.mr. de Werd, tel. 06-54 27 38 84  
of e-mail ietjedewerdderooij@gmail.com 
U kunt uw brief met relevante informatie  
voor 15 oktober 2019 naar haar mailen.

Zuylen is een uitvaartorganisatie met een uitstekende naam in Breda en omgeving. De stichting beheert 
het crematorium in Breda en ook 11 begraafplaatsen en is eigenaar van een uitvaartonderneming, 
Zuylen Uitvaartverzorging. In onze dienstverlening staan de waarden respect, zorgvuldigheid, profes-
sionaliteit en duurzaamheid bovenaan. We beschikken over hoogwaardige gebouwen en faciliteiten. 
Wij willen het verschil maken door uitvaarten op een dusdanige wijze te verzorgen dat nabestaanden 
beter in staat zijn om het geleden verlies te verweven met hun leven. Daarbij zijn wij in staat om alle 
faciliteiten onder één dak aan te bieden. De vacature ontstaat door het vertrek van een lid van de raad.

Zuylen Uitvaartverzorging Crematorium Begraafplaatsen zoekt een 

Lid raad van toezicht  
met specialisatie hospitality

www.zuylen.nl


