
 

 

Fundacion Cas pa Comunidad Arubano (FCCA), opgericht in 1979, is een stichting die in het belang van 

de volkshuisvesting werkzaam is op Aruba. FCCA richt zich zowel op sociale als commerciële huisvestigingstaken. 

FCCA is een combinatie van een hypotheekbank, een woningcorporatie alsmede een vastgoedbedrijf, die 

bovendien ook de projectontwikkelingsactiviteiten, onderhoud en renovatiewerkzaamheden verricht voor haar 

woningbouwprojecten.  De FCCA heeft een Raad van Toezicht, bestaande uit vijf leden, waaronder een voorzitter. 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair en reglementair vastgelegd. De Raad van 

Toezicht is belast met de toezicht op het beleid van de bestuurders en de algemene gang van zaken. Voor deze 

cliënt is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van: 

Voorzitter Raad van Toezicht  
 

De functie 

Als Voorzitter van de Raad van Toezicht bent u verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de raad. 

U leidt het collegiale besluitvormingsproces in goede banen en u zit de vergaderingen voor. U treedt op als 

woordvoerder en u bent het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht. U draagt zorg voor een 

adequate informatievoorziening aan de leden en u onderhoudt goed contact met de overige leden. U bent 

verantwoordelijk voor de gang van zaken van het raadskantoor en u geeft leiding aan de secretaris van de Raad 

van Toezicht. 

 

Uw profiel 

U heeft minimaal een afgeronde WO opleiding en ten minste 8 jaar bestuurlijke ervaring. U heeft kennis van en/ 

of affiniteit met volkshuisvesting en financiële dienstverlening. U heeft kennis van en ervaring in strategische en 

bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in het omgaan met governance vraagstukken. U beschikt over 

interpersoonlijke sensitiviteit en u weet zich op de juiste manier te bewegen in de (politieke/bestuurlijke) omgeving 

van de FCCA. U beschikt over tact en u bent integer, onafhankelijk en oplossingsgericht. Verder bent u vaardig in 

het overtuigen en in het uitdragen en verdedigen van standpunten. Als voorzitter bent u een inspirerende leider 

die in staat is om mensen te verbinden en mensen met zich mee te krijgen. Tevens bent u sociaal-maatschappelijk 

betrokken. U beheerst Nederlands en Engels uitstekend, in woord en geschrift. Papiamento is een pré.  

 

Het aanbod 

Onze cliënt biedt een parttime betrekking in een professionele werkomgeving en passende voorwaarden. 

Gepensioneerde professionals worden ook uitgenodigd te reageren. 

 
 
 

Procedure 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Esther Baaij, Senior Manager Human Capital Consultancy, Learning & Assessments bij Deloitte 

Dutch Caribbean op tel: (+297) 528 6200. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 6 april a.s. e-mailen naar vmcdonald@deloitte.aw. U ontvangt binnen 

twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Een assessment, een referentieonderzoek en 

integriteitsonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure. Goedkeuring van de Centrale Bank van Aruba is een eis bij de benoeming van de 

Voorzitter van de Raad van Toezicht. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
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