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SAMENVATTING
GELIJKE KANSEN

Diversity Talks heeft als missie om
gelijke kansen te creëren in het
onderwijs door scholieren en studenten
te ondersteunen tijdens hun
studieloopbaan. De stichting richt zich
daarbij voornamelijk op leerlingen uit
gemarginaliseerde groepen. De
bevordering van toegankelijk onderwijs
is van maatschappelijk belang. De
stichting biedt daarom een plek aan
studenten om zich onder andere op
academisch en wetenschappelijk niveau
te ontplooien. Tegelijkertijd brengen wij
studenten en scholieren dichter bij de
samenleving door het creëren van een
diverse leer- en werkomgeving en
stimuleren van studentenbetrokkenheid
in de maatschappij.
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Diversity Talks is een non-profit
organisatie die zich sinds 2019 in de
regio Amsterdam inzet voor
kansengelijkheid in de aanloop naar het
hoger onderwijs en voor een divers en
inclusief studieklimaat in het hoger
onderwijs. Door middel van
verschillende projecten die ontwikkeld
zijn voor en door studenten, vergroten
wij de maatschappelijke
studentenbetrokkenheid en beperken
we de kansenongelijkheid binnen het
onderwijs.

VALKUILEN ONDERWIJSSYSTEEM

Hoewel het Nederlands
onderwijssysteem zich typeert als
meritocratisch, is kansenongelijkheid
binnen het onderwijs steeds meer aan
het toenemen (CEP 2020,'Ongelijke
kansen zijn gemiste kansen, p. 17).
Voorbeelden hiervan zijn de structurele
onderadvisering van scholieren met een
lagere socio-economische positie en/of
gemarginaliseerde groepen.

Gepaard met de opkomst van dure
huiswerkbegeleiding initiatieven zorgt
dit ervoor dat steeds minder scholieren
een gelijke kans krijgen in hun
studieloopbaan. Daarnaast heerst er
binnen het hoger onderwijs een gebrek
aan diversiteit en inclusie, wat leidt tot
verschillende vormen van bias en
barrières die studenten van kleur
beperken in het succesvol voortzetten
en doen ontwikkelen van hun
academische carrière.
'VERSCHILLENDE LEEFWERELDEN
WORDEN BIJ ELKAAR GEBRACHT'
Mede door deze maatschappelijke
problemen is er een groot aantal
maatschappelijk betrokken studenten
die een verandering teweeg willen
brengen binnen de maatschappij.
Stichting Diversity Talks (hierna: de
stichting) biedt hen daarbij een platform
om zich in te zetten voor
kansengelijkheid, diversiteit en inclusie.
De stichting, die volledig door studenten
wordt bestuurd en georganiseerd, zorgt
er daarnaast voor dat verschillende
leefwerelden bij elkaar worden
gebracht.

MISSIE

KANSENGELIJKHEID
De kern van de missie van Diversity Talks is om de
kansengelijkheid in (de aanloop naar) het hoger
onderwijs te bevorderen. Studenten uit
gemarginaliseerde groepen (op basis van etniciteit
en/of sociaaleconomisch achtergrond) krijgen steeds
meer te maken met kansenongelijkheid. Te dure
bijlesprogramma's, een gebrek aan (professioneel)
netwerk en onderadvisering zorgen ervoor dat (eerste
generatie) scholieren uit gemarginaliseerde groepen
achter komen te lopen binnen het onderwijs. Dit heeft
gevolgen voor de loopbaan van scholieren, met name op
hun studiesucces en positie op de arbeidsmarkt. Om
kansengelijkheid te bevorderen en meerwaarde te
creëren op basis van diversiteit en inclusie, moeten we
oog hebben voor de manier waarop verschillende
groepen het onderwijssysteem ervaren (diversiteit) en
zorgen dat zij beter meekomen binnen dit systeem door
het systeem aan te passen en ondersteuning te bieden
(inclusie).
De stichting heeft als missie om deze
kansenongelijkheid te verkleinen door het ondersteunen
van scholieren op het gebied van huiswerkbegeleiding,
netwerken en informatievoorziening. De omgeving van
kinderen en hun financiële situatie heeft effect op hun
toekomst. Kinderen uit armere gezinnen hebben vaak
minder financiële middelen om bijvoorbeeld op een
eigen kamer te studeren of wonen vaker in een slechte
buurt, wat hun leerprestaties en kansen negatief kan
beïnvloeden. Bovendien heeft de huidige onderwijs
competitie de ongelijkheid tussen leerlingen vergroot,
bijvoorbeeld door ontoegankelijke betaalde huiswerken examenbegeleiding (Elffers, 2019). Met name voor
kinderen uit biculturele gezinnen kan dit een probleem
vormen.
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Projecten

Wij willen onze missie en visie bewerkstelligen op verschillende
manieren.
Zo biedt Studiehub gratis een ruimte met huiswerkbegeleiding aan
scholieren uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische positie in
Amsterdam Oost en West om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Inspire to
Aspire biedt een mentorrelatie van scholieren in samenwerking met
studenten om hen te ondersteunen en informeren over verschillende
aspecten die te maken hebben met het hoger onderwijs, zoals
studiekeuze, en door het bieden van een netwerk.

DOELSTELLING
HET BEREIKEN VAN
SCHOLIEREN UIT
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN (OP BASIS VAN
SOCIO-ECONOMISCHE
ACHTERGROND, ETNICITEIT,
EERSTE-GENERATIE ETC.)
HET BEREIKEN VAN HBO &
WO STUDENTEN (UIT
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN)
HET (DOEN) BEVORDEREN
VAN DE TOEGANG,
ACADEMISCHE EXCELLENTIE
EN STUDIESUCCES VAN
STUDENTEN VAN
GEMARGINALISEERDE
GROEPEN
HET (DOEN) ONTWIKKELEN
VAN ACADEMISCHE,
WETENSCHAPPELIJK,
POLITIEKE, ECONOMISCHE,
EN LEIDERSCHAP DIE NODIG
IS OM DE SAMENLEVING TE
DOEN VERANDEREN
HET (DOEN) CREËREN VAN
GELIJKE KANSEN EN EEN
INCLUSIEVE SAMENLEVING
VOOR IEDEREEN IN DE
SAMENLEVING, ZOWEL IN HET
ONDERWIJS, ALS OP DE
ARBEIDSMARKT

HET FACILITEREN EN
STIMULEREN VAN
MAATSCHAPPELIJKE
STUDENTENBETROKKENHEI
D BINNEN DE
STUDENTENPOPULATIES
VAN HET HOGER ONDERWIJS
IN AMSTERDAM DOOR
DEELNAME AAN PROJECTEN
EN COMMISSIES BINNEN DE
STICHTING.
HET (DOEN) CREËREN VAN
EEN DIVERSE LEER- EN
WERKOMGEVING BINNEN DE
STICHTING DIE
REPRESENTATIEF IS VOOR
IEDEREEN
HET (DOEN) VERZAMELEN EN
DELEN VAN KENNIS EN
ERVARING OP HET GEBIED
VAN GELIJKE KANSEN,
DIVERSITEIT EN INCLUSIE IN
HET ONDERWIJS EN DE
ARBEIDSMARKT
HET (DOEN) MAKEN,
FACILITEREN EN
STIMULEREN VAN POSITIEVE
MAATSCHAPPELIJKE
VERANDERINGEN IN DE
NEDERLANDSE
SAMENLEVING

STRUCTUUR
BESTUUR

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid Evenementen
Bestuurslid Media

PROJECTLEIDERS

- Studiehub Oost
- Studiehub West
- Inspire to Aspire)
Zij zijn naast hun dagelijkse taken die
nodig zijn om de projecten in goede
banen te leiden, ook verantwoordelijk
voor hun commissies.

STRUCTUUR

Binnen deze structuur zijn bestuursleden
en projectleiders betaalde medewerkers
vanwege het aantal gewerkte uren.
Commissieleden zijn vrijwilligers, die een
gepaste vergoeding krijgen voor het werk
wat zij uitvoeren.
Door deze structuur
hoopt Diversity Talks
een ieder te belonen
op werk wat wordt
gedaan, om zo een
gelijkwaardige kans
te bieden op
zelfontwikkeling en
maatschappelijke
bijdrage. Daarnaast
maken vrijwilligers
ook aanspraak op
doorgroeimogelijkhe
den binnen de
stichting.

VRIJWILLIGERS

De stichting is zo georganiseerd dat
projectleiders worden ondersteund door
studenten vrijwilligers binnen een
commissie. Dit zijn betrokken studenten uit
het hoger onderwijs die voor vier of acht
uur per week ondersteunen binnen de
werkzaamheden van een project.

COMMISSIES

De stichting bestaat naast het bestuur en
projectleiders uit vier commissies,
Evenementen, Media, Inspire to aspire en
Studiehub. Werkzaamheden van deze
commissies zijn bijvoorbeeld het
organiseren van evenementen, bijhouden
van social media en contact onderhoud met
middelbare scholen voor inspire to aspire.

ACTIVITEITENLIJST
STUDIEHUB
INSPIRE TO ASPIRE
MEDIA

PROJECT
PROJECTOMSCHRIJVING

StudieHub is een sociaal initiatief dat zich inzet voor een inclusiever onderwijs door de
verschillende startposities van toekomstige studenten te erkennen. Door kosteloos een
intensief voorbereidend onderwijsprogramma aan te bieden aan mavo-, havo- en vwoscholieren uit Amsterdam-Oost en West, dient StudieHub om de drempel te verlagen voor
scholieren die privaat-bijles niet kunnen veroorloven. Dit pre-studeer traject bevordert
hierdoor zowel de inclusie van scholieren van lagere socio-economische achtergrond, als
het verkleinen van de onderwijskloof.
Studiehub functioneert als een 'safe-space' waarin scholieren de ruimte en begeleiding te
krijgen die zij missen in hun thuisomgeving wegens hun socio-economische positie. Zij
krijgen de mogelijkheid om in rust en stilte aan hun huiswerk te zitten en vragen te stellen
waar nodig. Dit is erg belangrijk, aangezien de scholieren vaak uit drukke huishoudens
komen waar zij deze ruimte niet krijgen.
Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd voor Studiehub scholieren. Deze
evenementen dienen ter bevordering voor social skills, om te informeren over studiekeuze,
de overgang naar het hoger onderwijs en introductie tot verschillende
studiemogelijkheden. Hiermee wil Studiehub de kennis van scholieren op verschillende
manieren verbreden.
Daarnaast functioneert het aanbieden van een gratis voorbereidend onderwijsprogramma
ook om de financiële middelen bij de desbetreffende gezinnen tot andere doeleinden
beschikbaar te stellen, en zo dus armoede in de buurt aan te pakken. Hiernaast ligt er een
focus op het aankaarten van concrete vraagstukken die komen kijken bij studeren aan het
hoger onderwijs.

DOELSTELLING

Het project Studiehub is gelanceerd op 12 maart 2019, met als doelstelling om
kansenongelijkheid (in de aanloop naar) het hoger onderwijs te verminderen. Deze
doelstelling wordt bewerkstelligd door twee keer per week een ruimte aan te bieden waar de
scholieren terecht kunnen met vragen over huiswerk, tentamens en algemene vragen over
studeren en de aanloop hier naartoe. Daarnaast krijgen de scholieren ook zogenoemde
‘thema-uren’, waarin zij verdiepende en verbredende stof behandelen. Om deze scholieren
te assisteren zijn er verschillende studenten aanwezig tijdens deze tijdvakken. Het project
wordt georganiseerd en gecoördineerd door de student-geleide stichting Diversity Talks.

Werkzaamheden

De uitvoering van het project manifesteert zich in de ObA Javaplein en de ObA
Staatsliedenbuurt.
Scholieren komen twee keer per week samen in de Oba Javaplein en Staatsliedenbuurt. Hier
kunnen zij in stilte en rust werken aan hun huiswerk, achter computers. Zij worden begeleid
door student begeleiders, die ieder vakkennis hebben. De scholieren stellen vragen waar
nodig, waarbij er een persoonlijke relatie erg van belang is. Er heerst een positieve sfeer
waarbij scholieren gemotiveerd aan het werk zijn.
De projectleiders houden de werkzaamheden in de gaten en sturen aan waar nodig.
De invulling van het project is grotendeels vraag gestuurd, waardoor de deelnemers en derde
partijen een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van het project. Aan de hand van
verschillende vormen van evaluatie, waaronder focusgroepen, formulieren en interviews, zijn
de perspectieven van de verschillende stakeholders meegenomen in het ontwikkelen van extra
services.

ELEMENTEN VAN HET PROGRAMMA

1. huiswerkbegeleiding; en
2. hulp bij studiekeuze en aanmelding hiervoor.
3. ondersteuning bij ontwikkelen van leervaardigheden en soft skills;
4. hulp bij studiekeuze en aanmelding hiervoor;
5. begeleiding bij open dagen en oudergesprekken;
6. emotionele assistentie door middel van een vertrouwenspersoon; en
7. extra-curriculaire activiteiten.
8. Een fysieke ruimte om in stilte te werken.

LOCATIES
Studiehub Oost
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Javaplein
Javaplein 2, 1094 HW Amsterdam
Studiehub West
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 615, 1051 HG Amsterdam

INSPIRE TO
ASPIRE
PROJECTOMSCHRIJVING

Het project Inspire to Aspire is gelanceerd op 6 november 2020 met als
doelstelling om kansenongelijkheid in (de aanloop naar) het hoger
onderwijs te verminderen. Inspire to Aspire is een kosteloos
mentorprogramma waarin scholieren worden verbonden aan studenten
uit het hoger onderwijs. Het is tot stand gekomen door een
samenwerking tussen Diversity Talks en het Student Impact Centre van
De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
(FNWI). Het doel van het programma is om de overstap naar het hoger
onderwijs voor scholieren te vergemakkelijken. Deze doelstelling wordt
bewerkstelligd door een mentorrelatie aan te bieden aan de scholier,
waarin de scholieren terecht kunnen met vragen over huiswerk,
tentamens en algemene vragen over studeren en de aanloop
hiernaartoe. In de 1-op-1 begeleiding ondersteunen de studentmentoren de scholieren op zowel academisch als persoonlijk vlak.
Een keer per maand wordt er afgesproken met de mentor-mentee. Om de
twee weken is er een intervisie, waarin eventuele problemen worden
besproken. Er worden logboeken aangehouden waarin mentoren de
gesprekken vastleggen.
Elementen van het programma:
1. Mentorrelaties
2. Ondersteuning bij studiekeuze
3. Ondersteuning bij overgang hoger onderwijs
4. Uitwisselen van kennis en informatie
5. Maandelijkse bijeenkomsten
6. Ondersteuning bij soft-skills

MEDIA
MEDIA

Ook heeft Diversity Talks een media commissie. Het doel van deze commissie is om
studenten uit het hoger onderwijs te informeren over maatschappelijke vraagstukken en
hen te verbinden met het hoger onderwijs.
De mediacommissie zorgt door het gebruik van social media kanalen voor bewustzijn
over kansenongelijkheid in het onderwijs. Door middel van verschillende posts en blog
kanalen, wordt geprobeerd om studenten, vooral in het COVID tijdperk, te bereiken en
informeren over verschillende onderwerpen. De posts die worden gemaakt door de
commissie worden verspreid op Instagram, Facebook en LinkedIn, waar honderden
kijkers de bijdragen bekijken. Op een laagdrempelige manier worden concepten en
ideeën over kansenongelijkheid uitgelegd. Ook beheren zij een Instagramaccount
genaamd @dewegwijzers, een platform speciaal voor scholieren waarin tips en tricks
worden gegeven over studiekeuze, studiefinanciering en loopbaan carriere. Door hun
werk leren de commissieleden meer over mediagebruik, worden ze geïnformeerd over
verschillende topics en leren ze blogs schrijven. Dit verbetert hun schrijfvaardigheid en
creativiteit.

EVENEMENTEN
Middels het organiseren van een uitgebreid en veelzijdig aanbod aan evenementen,
werkt Diversity Talks toe naar haar missie.
De evenementen zijn gefocust op het delen van kennis, het ontmoeten van anderen en
het bouwen van een inclusieve studenten gemeenschap. Het doel is om studenten uit het
hoger onderwijs te informeren over maatschappelijke vraagstukken en hen te verbinden
met het hoger onderwijs. Ook bieden wij door het organiseren van bindingsactiviteiten,
een netwerk aan gelijkgestemden. Studenten die eenzaamheid ervaren of een netwerk
aan gelijkgestemden missen, worden daarmee geholpen.
Hiernaast organiseert de evenementencommissie ook evenementen voor StudieHub en
Inspire to Aspire scholieren, om de onderlinge samenhang te bevorderen en hen op een
educatieve manier leuke evenementen aan te bieden.

DOELSTELLING

Het doel van de evenementencommissie is om een grotere verbinding en awareness te
creëren omtrent diversiteit en inclusie (D&I) met een focus op het (hoger) onderwijs en
het creëren van een community rondom Diversity Talks. De focus ligt nadrukkelijk op het
creëren van een community middels het verbinden van de volgende partijen;
Diversity Talks’ projecten onderling verbinden
Diversity Talks’ leden verbinden
Diversity Talks’ doelgroep bestaande uit young professionals, scholieren en
studenten verbinden.

ACTIVITEITEN

Om de doelstelling te verwezenlijken richt de evenementen commissie zich op drie
soorten evenementen, oftewel pijlers;
Academische evenementen:
Gefocust op het delen van kennis. Hiernaast wordt de onderlinge samenhang bevorderd
door de doelgroep op een educatieve manier leuke evenementen aan te bieden.
> Studiekeuzehulp/voorlichtingsavonden
>Workshops & trainingen
> Diversity Talks Games
Sociale evenementen
> Openings- en afsluitingsevenementen
> Algemene vergadering & bonding
Netwerk evenementen
Het doel van netwerkevenementen is het ontmoeten van anderen en het bouwen van een
inclusieve studenten gemeenschap.
>Diversity Talks Books & more
>Wervings Evenementen

WERVING
INKOMSTEN

Stichting Diversity Talks heeft geen winstoogmerk en verwerft diens inkomsten op een
manier dat alle kosten worden gedekt. Hiervoor worden subsidieaanvragen en
fondsenwervingen gedaan bij verschillende partners. Deze aanvragen worden
gezamenlijk met het bestuur besproken en opgezet, waarbij er op verschillende
momenten in het jaar een aanvraag wordt ingediend. Er zijn verschillende partners
waarbij dit wordt gedaan. In het nieuwe jaar zal dit systeem worden aangehouden, en
zal de stichting weer door fondswerving bij zowel particuliere organisaties als
overheidsinstellingen inkomsten proberen te verkrijgen.
Enkele samenwerkingspartners van Diversity Talks zijn:
Gemeente Amsterdam
De Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit
van Amsterdam
Oranjefonds
VSB fonds
De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
ECHO
Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
Er is een bestaande rekening en spaarrekening waarop het vermogen wordt beheerd en
uitgekeerd. Het zeggenschap over het vermogen is verdeeld over alle bestuursleden en
het toezichthoudend bestuur. De penningmeester voert dit zeggenschap uit door het
vermogen in overleg met het bestuur te beheren. Twee bestuursleden en twee
toezichthouders hebben toegang tot het vermogen van de stichting. Geen van hen kan
een meerderheid vormen of het geld gebruiken mits er geen toestemming is gevraagd.
De penningmeester zorgt ervoor dat deze rekening in de gaten wordt gehouden en het
geld wordt uitgekeerd aan de juiste personen. Ook stuurt de penningmeester facturen
op naar samenwerkingspartners en fondsen, om de inkomsten bij te houden. De
penningmeester maakt gebruik van een financieel reglement voor alle bestuur- en
commissieleden om een overzichtelijke weergave van het vermogen te behouden. Dit
wordt gedaan door een declaratieformulier. Jaarlijks wordt er een jaarrekening en
jaarbegroting gemaakt waarin de huidige en toekomstige gang van materiële zaken
wordt vastgelegd. Deze gegevens zijn essentieel en bieden een houvast voor de
stichting en diens uitgaven.

De besteding van het vermogen gaat voornamelijk naar de materiële kosten zoals huur
voor projecten en coördinatiekosten. Er wordt niet meer vermogen behouden dan nodig
is voor de activiteiten van Diversity Talks. Werknemers worden maandelijks uitbetaald,
waarbij bedragen worden bepaald door de boekhouder. Deze bedragen stammen voort
uit de gemaakte onkosten en worden betaald uit fondsen en subsidies die voor ieder
project zijn verkregen. Ook vrijwilligers krijgen een maandelijkse bijdrage wegens hun
diensten. Deze bijdragen bestaan uit minimale vrijwilligersvergoedingen.
Toezichthouders krijgen een vacatievergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van
de vergaderingen. Het bedrag wat toezichthouders toegekend krijgen wordt bepaald
per uur aan gemaakte diensten. De penningmeester zorgt ervoor dat de kosten van
projecten ook worden betaald en het contact met samenwerkingspartners wordt
behouden. Iedere commissie krijgt bepaalde budgetten voor projecten. Geld wat aan
het einde van het jaar wordt overgehouden per project, wordt in het nieuwe jaar
herverdeelt. Om overschotten te voorkomen, worden daarom aangepaste subsidies
aangevraagd.
Transparantie binnen de stichting is erg van belang, waardoor de instelling ervoor heeft
gekozen om jaarlijks de jaarrekening, begroting en budget te delen.
Het vermogen van de stichting wordt naast de penningmeester beheert door de
boekhouder. De boekhouder van stichting Diversity Talks is Oscar van Elk,
registeraccountant voor Ulutuz & van Elk B.V. Per kalenderjaar wordt de boekhouder
betaald om rekeningen voor Diversity Talks te controleren en belastingen uit te
rekenen.
Beloningsbeleid
Stichting Diversity Talks voorziet haar betrokken vrijwilligers, projectleiders, leden van
de Raad van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht van financiële vergoeding.
Binnen dit beloningsbeleid is er onderscheid te maken tussen drie verschillende vormen
van vergoeding.
Voor de vrijwilligers worden bedragen gehanteerd tussen €75 (vijfenzeventig) en €200
(tweehonderd) per maand. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal uur dat
de vrijwilliger gemiddeld uitvoert op een wekelijkse basis. Binnen Stichting Diversity
Talks wordt er onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers die gemiddeld 4 (vier) uur per
week werken en vrijwilligers die gemiddeld 8 (acht) uur per week werken. In het geval
dat de vrijwilliger gemiddeld 4 (vier) uur per week werkt, ontvangt hij/zij/hun een
vergoeding van €75 (vijfenzeventig). In het geval dat de vrijwilliger gemiddeld 8 (acht)
uur per week werkt, ontvangt hij/zij/hun een vergoeding van €150 (honderdvijftig).
Deze bedragen zijn conform de regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen een vacatievergoeding per
vergadering die de leden voorbereiden en
bijwonen. Deze vacatievergoeding betreft
een bedrag van €120 per vergadering. De
hoogte van de vacatievergoeding worden
vastgesteld door de Raad van Toezicht met
inachtneming van de daartoe geldende
wettelijke kaders (waaronder de Wet
normering topinkomens). In het bepalen
van de vergoeding houdt de Raad van
Toezicht rekening met de zwaarte van de
functie, de maatschappelijke waarden en
normen, de maatschappelijke functie van
de stichting en eventuele adviezen of
regelingen voor de informele onderwijs
branche. De honorering is niet gekoppeld
aan de prestaties van de stichting. De
regeling voor de honorering en
onkostenvergoeding is openbaar en de
gegevens zijn opvraagbaar.

Voor de projectleiders en de leden van
de Raad van Bestuur geldt dat hun
financiële vergoeding wordt vastgesteld
aan de hand van de collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) Nederlandse
Universiteiten voor student-assistenten.
De hoogte van het salaris is afhankelijk
van het ervaringsniveau binnen relevant
werkgebied van de projectleider of lid
van de Raad van Bestuur in kwestie. De
salaristredes zijn hieronder aangegeven.

RAAD VAN
TOEZICHT
Sinds het begin van 2022 beschikt Stichting Diversity Talks over een Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht dient om de Raad van Bestuur te ondersteunen in
haar taken, in zoverre dit behoort tot de taken van de Raad van Toezicht. De taken en
verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een apart
reglement, waarin deze uiteen worden gezet. Verder dient de Raad van Toezicht om
het algemeen (strategische) belang van Stichting Diversity Talks te overzien en
behartigen. Daarnaast beschikt de Raad van Toezicht over het vermogen om
eventuele maatregelen te nemen met betrekking tot het functioneren van de Raad van
Bestuur, mits de Raad van Toezicht hier de noodzaak van inziet.
De betrokkenheid van de Raad van Toezicht beperkt zich tot de algemene gang van
zaken van het functioneren van Stichting Diversity Talks, dan wel momenten die als
uitzonderlijk worden ervaren door de Raad van Toezicht. De dagelijkse taken en
bezigheden van de stichting behoren niet tot de taken en bezigheden van de Raad van
Toezicht, mits deze zich niet voordoen als uitzonderlijke situaties naar opvatting van
de Raad van Toezicht. Het Raad van Toezicht fungeert op de basis een gezonde relatie
met de Raad van Bestuur en plaats in het algemeen vertrouwen in de kunde en het
doen functioneren van de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht beperkt het contact met de Raad van Bestuur tot een het aantal
vergaderingen dat de Raad van Toezicht dan wel de Raad van Bestuur nodig acht om
het functioneren van Stichting Diversity Talks goed te doen verlopen. Hieronder vallen
een minimaal aantal vergaderingen die uiteen zijn gezet in het reglement van de Raad
van Toezicht. Daarnaast woont de Raad van Toezicht jaarlijks ook een vergadering bij
met de betrokken vrijwilligers en projectleiders van stichting Diversity Talks. De Raad
van Toezicht behoudt het recht om advies te verstrekken aan het de Raad van Bestuur
buiten deze vergaderingen om.
Verder informatie betreffende het functioneren van de Raad van de Toezicht,
eveneens de verantwoordelijkheden, rechten en vergoedingen van de leden van Raad
van Toezicht kunnen opgevraagd worden via de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De voorzitter van de Raad van Bestuur verstrekt deze informatie alleen in overleg en
met goedkeuring van de Raad van Toezicht.

