PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT
NORMA incasseert en reparteert namens nationale en internationale uitvoerende kunstenaars collectieve
vergoeding voor het gebruik van opgenomen prestaties. De inkomsten worden tegen zo laag mogelijke kosten en
zoveel mogelijk op basis van gebruiksgegevens en aan de hand van door de vertegenwoordigers van
rechthebbenden goedgekeurde reglementen doorbetaald aan de rechthebbende uitvoerende kunstenaars in
binnen- en buitenland.
Omvang en samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen. Drie onafhankelijke leden, zijnde de voorzitter, een financieel
deskundig lid en een overig deskundig lid. De drie overige leden (vertegenwoordigers van rechthebbenden)
worden voorgedragen door Erkende Belangenorganisaties van uitvoerende kunstenaars.
Alle leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor eenzelfde periode
herbenoembaar. De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur of de Repartitie
& SoCu Commissie. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar. Alle leden van de Raad van
Toezicht moeten in staat zijn, of worden gesteld, om aan alle hieronder genoemde algemene functievereisten te
voldoen, alsmede aan de voor zijn/haar functie specifieke onderdelen van de functievereisten.
Resultaatgebieden Raad van Toezicht
- Het toezicht houden op het beleid en de uitvoering daarvan door het Bestuur en op de algemene gang van
zaken binnen de stichting, met de daarbij behorende aandacht voor resultaten, prestaties en risico’s;
- Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur en optreden als klankbord;
- De toetsing van belangrijke strategische, organisatorische, financiële, personele en performance beslissingen;
- Het toezicht houden op naleving van relevante wet- en regelgeving;
- Het toezicht houden op naleving van de Richtlijnen goed bestuur en integriteit CBO’s;
- Het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving, interne controle en risicobeheersing;
- Het benoemen van de onafhankelijke leden van de RvT;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan van het Bestuur, evenals het optreden als bevoegd werkgever van het
Bestuur.
Functievereisten van de leden van de Raad van Toezicht
- Toezichthoudende kwaliteiten en beleidsmatig inzicht;
- Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen;
- Het op hoofdlijnen kunnen functioneren als klankbord voor het Bestuur;
- Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
- Kennis om de bedrijfsresultaten in algemene zin op onafhankelijke wijze te beoordelen;
- Bestuurlijke kennis en ervaring;
- Inzicht in strategische afwegingsprocessen;
- Kunnen werken in teamverband;
- Beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid, besluitvaardigheid en
communicatievaardigheid;
- Belangstelling voor de muziek- en film/tv-sector en het auteurs- en naburig recht in brede zin;
- Ervaring met (administratieve) organisaties waar grootschalige dataverwerking plaatsvindt;
- Affiniteit met bedrijfsvoering in een (duidelijke) taakafbakening tussen de RvT en het Bestuur;
- Academisch werk- en denkniveau;
- Brede maatschappelijke belangstelling;
- Integer en onafhankelijk;
- Beschikkend over (helikopterview) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexe organisatie.

