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VACATURE  

Lid Raad van Commissarissen Univé Zuid-Nederland 

 

Univé Zuid-Nederland is opzoek naar een lid Raad van Commissarissen tevens voorzitter van de Audit- 

en Risicocommissie. Hierbij heeft de ideale kandidaat ruime bestuurlijke en financiële kennis en 

ervaring, in het bijzonder kennis van en ervaring met audit en risk in de context van verzekeringen. Bij 

voorkeur heeft het lid ervaring als voorzitter van een Audit- en Risicocommissie binnen een Raad van 

Commissarissen. Daarnaast is ervaring met een coöperatieve organisatie en affiniteit met de regio een 

pré. 

 

Reageren kan tot en met 23 december. 

 

 

 

Over Univé Zuid-Nederland 

 

Univé is een grote bemiddelaar in verzekeringen en brandverzekeraar. Omdat Univé een coöperatieve 

vereniging zonder winstoogmerk is, zijn haar klanten tevens haar leden. Die leden-verzekerden staan 

centraal, niet het streven naar winst. Uitgangspunt is dat leden de positieve resultaten terugzien in de 

vorm van winstuitkeringen, premiekortingen en steeds betere producten en diensten  gericht op 

voorkomen of beperken van schade. Zo plukt iedereen de vruchten van Univé.  

Univé kent 8 regionale coöperaties; een daarvan is de Coöperatie Univé Zuid-Nederland U.A.  met 

ruim 300.000 leden (zakelijk en particulier) en 240 medewerkers. Het werkgebied bevindt zich in 

Zeeland, Brabant, Limburg, en delen van Utrecht en Zuid-Holland. Met 16 winkels in het werkgebied, is 

er voor de klant altijd een winkel van Univé Zuid-Nederland in de buurt. De waarden van waaruit 

wordt gewerkt zijn Samen, Dichtbij en Doen!   

 

 

Raad van Commissarissen 

 

Samenstelling Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen van Univé Zuid-Nederland bestaat uit vijf leden die worden benoemd 

door de ledenraad. De Raad van Commissarissen streeft naar een evenwichtige en diverse 

teamsamenstelling en onderschrijft daarbij het belang van complementariteit. Er is een profiel 

commissaris opgesteld voor commissarissen binnen de Univé coöperatie (zie bijlage). Hierbij wordt 

ingegaan op de gevraagde houding en gedrag (Bouwsteen 1). Er wordt aandacht besteed aan de 

context-specifieke aandachtspunten en gaat nader in op de zelfstandige regionale afdeling Univé Zuid-

Nederland (Bouwsteen 2). Tot slot wordt er ingegaan op het wettelijk toetsingskader (Bouwsteen 3). 

https://www.boardrefreshment.nl/wp-content/uploads/2022/12/Profiel-Commissaris-Unive-Z-N-Bouwstenen.pdf
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Tijdsbesteding en bezoldiging 

De Raad van Commissarissen heeft minimaal vier geplande reguliere vergaderingen per jaar en drie 

strategische sessies. Daarnaast wordt van het lid dat nu gezocht wordt verwacht dat deze plaats 

neemt in de Audit- en Risicocommissie in de rol van voorzitter. Deze commissie vergadert minimaal 

viermaal per jaar en verder zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de Audit- en 

Risicocommissie. Binnen het verband van de Univé-formule vertegenwoordigt de voorzitter van de 

Audit- en Risicocommissie ook Univé Zuid-Nederland en neemt deel aan de vergaderingen van 

voorzitters en algemene RvC-bijeenkomsten die tweemaal per jaar plaatsvinden. Daarnaast wordt van 

de RvC leden verwacht dat zij de 4 vergadering van de ledenraad bijwonen. Bij toerbeurt nemen 

minimaal 1 á 2 leden deel aan een vergadering met de OR.  

 

De bezoldiging voor een lid Raad van Commissarissen Univé Zuid-Nederland is momenteel vastgesteld 

op 17.500 euro (wordt geïndexeerd met de verzekerings-CAO) met aanvullend reiskostenvergoeding 

en een persoonlijk opleidingsbudget.  

 

 

Gevraagd profiel lid Raad van Commissarissen  

Univé Zuid-Nederland is opzoek naar een lid Raad van Commissarissen tevens voorzitter van de Audit- 

en Risicocommissie. Hierbij heeft de ideale kandidaat ruime bestuurlijke en financiële kennis en 

ervaring, in het bijzonder kennis van en ervaring met: 

• audit, risk, compliance en financiële rapportage en verslaggeving aan zowel intern als extern 

toezicht; 

• bemiddeling in verzekeringen (alle productgroepen) en (brand-)schadeverzekeringen; 

• de particuliere en klein-zakelijke verzekeringsmarkt;  

• de rol van interne toezichthouder. 

 

Hierbij zijn de volgende competenties van belang:  

• Integriteit 

• Analytisch vermogen 

• Kritisch en strategisch denken 

• Samenwerken 

 

Bij voorkeur heeft het lid ervaring als voorzitter van een Audit- en Risicocommissie binnen een Raad 

van Commissarissen. Daarnaast is ervaring met een coöperatieve organisatie en affiniteit met de regio 

een pré. 
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Geïnteresseerd? 

 

Univé Zuid-Nederland wordt in de procedure begeleid door het executive search bureau Board 

Refreshment. De functie van lid Raad van Commissarissen en tevens voorzitter Audit- en 

Risicocommissie van Univé Zuid-Nederland is onverenigbaar met een rol bij een andere 

verzekeringsmaatschappij en zal worden getoetst aan de Governance code. Voor vragen over 

onafhankelijkheid, neem vooral contact op met Board Refreshment. Een assessment maakt deel uit 

van de procedure, evenals screening door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële 

Markten.  

 

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae via search@boardrefreshment.nl, t.a.v. 

Inge Scholman. De inzendingsdatum is uiterlijk vrijdag 23 december. Sollicitatiegesprekken zullen 

plaatsvinden op 8 februari.  
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