
    

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Donatus 

 Twee leden raad van commissarissen 
 Profiel: verzekeren 
 Profiel: monumentaal erfgoed 
   

 
Vestigingsplaats kantoor:   Rosmalen  
 

 
DONATUS 
Al vanaf 1852 is Donatus als nichespeler specialist in het verzekeren van kerken en monumenten. 
Daardoor beschikt Donatus over een unieke bouwkundige kennis en grote verzekeringstechnische 
ervaring in een specifieke nichemarkt. Circa 70% van de kerkelijke eigendommen in Nederland is bij 
Donatus verzekerd. Donatus richt zich in toenemende mate op het verzekeren van monumenten zoals 
kastelen en historische buitenplaatsen. Ook herbestemde kerken en kloosters worden steeds 
belangrijker.  
 
Donatus treedt eveneens op als intermediair voor andere verzekeringsproducten dan degene, die 
Donatus kan aanbieden als risicodrager. Donatus is een onderlinge waarborgmaatschappij met een 
Ledenraad als hoogste orgaan. De grootste christelijke denominaties en de monumentensector zijn 
vertegenwoordigd. Het besturen van de organisatie is opgedragen aan een tweehoofdige statutaire 
directie die integraal en collegiaal samenwerkt. De directie rapporteert aan de Raad van 
Commissarissen, die toezicht houdt op de uitvoering van beleid en besturing van de onderneming. 
Donatus telt 47 medewerkers. 
 
Ambitie 
Donatus zet zich als dé kerken- en monumentenverzekeraar van Nederland in om kerkelijke en niet-
kerkelijke monumentale erfgoederen te blijven beschermen en hun eigenaren zekerheid te geven van 
een goede verzekerde waarde waardoor onderverzekering voorkomen kan worden. Donatus zet 
daarbij de leden-verzekerden centraal. De bedrijfscultuur is daarop gericht.  
Donatus wil de bedrijfsvoering, cultuur, dienstverlening en professionaliteit van de medewerkers 
zodanig inrichten, dat het ledenbelang centraal staat en recht wordt gedaan aan de vereisten van de 
externe toezichthouder (DNB).  
 
Kernwaarden en cultuur van de organisatie  
De kernwaarden zijn geworteld in de traditie van Donatus als verzekeraar van kerken, kloosters en 
monumenten: Verbondenheid, Bevlogen, Deskundig, Degelijk, Daadkrachtig en Zorgzaam.  
 
Beleidsplan 
Het beleidsplan schetst de strategische aandachtsgebieden voor de komende jaren. De volgende 
speerpunten zijn vertaald naar key performance indicatoren: ledentevredenheid, medewerker 
tevredenheid, premie, premierestitutie, solvabiliteitsratio, kostenbeheersing en governance. Om deze 
doelstellingen te realiseren zijn veranderingen doorgevoerd op het gebied van acceptatiebeleid, 
producten en polisvoorwaarden, ICT-ondersteuning, managementinformatie, Ledenportaal  en 



    

 

 

 

 

 

 

bedrijfscultuur. Om het Beleidsplan te realiseren heeft Donatus een aantal programma’s opgezet en 
ingevoerd. Van ‘basis op orde’ naar het veranderprogramma ‘Expeditie Donatus’, dat bijna is afgerond.  
 
 
Dit leidt tot een moderne en wendbare klantgerichte organisatie waarin verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en resultaatgebieden concreet zijn belegd. Het kompas van Donatus is gericht op het 
perspectief van: leden, medewerkers, maatschappelijke ontwikkelingen, financiën, nieuwe product-
/markt combinaties en moderne technologie. Donatus ontwikkelt door naar een 3.0 versie en is klaar 
voor de toekomst. 
 
Zie ook: https://www.donatus.nl/ 
 
Governance 
Donatus kent statutair de volgende organen: de Ledenvergadering, een Ledenraad, een raad van 
commissarissen en een tweehoofdige directie. Naast de directie zijn de manager Operations en 
Business Process Management, de manager Financiën en Control en de manager Staf lid van het 
managementteam. Donatus telt 47 betrokken medewerkers die de ledenbelangen dienen. 
 
Raad van commissarissen (RvC) 
Donatus wil voldoen aan alle eisen op het gebied van wet- en regelgeving (Governance). 
Commissarissen zijn gebonden aan de regelingen op het gebied van integriteit (waaronder de 
Governance Code). In de Statuten en het Commissarissenreglement staan de taken en bevoegdheden 
beschreven.  
 
De uit vijf leden bestaande RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op 
de algemene gang van zaken bij Donatus. Zij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van 
hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van Donatus. Formeel vervult de RvC de rol 
van werkgever van de Directie. 
 
De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat zij door een combinatie van ervaring, deskundigheid 
en onafhankelijkheid in staat is aan alle verplichtingen betreffende Donatus en haar betrokkenen te 
voldoen. Om deze evenwichtige samenstelling van de RvC te bereiken, kunnen ten aanzien van 
individuele leden specifieke kwaliteiten worden gevraagd op gebieden als: 

 Financiële verslaglegging en audit, 

 Verzekeringen, herverzekeringen en assurantiebemiddeling, 

 Beleggingen, 

 Risicomanagement, governance en compliance in financiële instellingen, 

 Ervaring met arbeidsverhoudingen en HRM-deskundigheid, 

 Ervaring met het besturen van ondernemingen, 

 Juridische en/of fiscale deskundigheid, 

 Bestuurlijke ervaring en kennis van coöperatieve instellingen,  

 Kennis van relevante sectoren (kerken, monumenten), 

 Doorgronden van regelgeving en toezicht, 

 Communicatie, marketing en klantbelang, 

 Technologische vernieuwing (ICT). 

http://www.donatus.nl/


    

 

 

 

 

 

 

 
Leden van de RvC nemen zitting voor een periode van maximaal vier jaar, waarna een eventuele 
herbenoeming mogelijk is. De totale zittingsperiode van een lid kan nooit langer zijn dan drie termijnen 
van vier jaar. Leden van de RvC worden op voordracht van de RvC door de Ledenraad benoemd. 
 
Besturings- en toezichtfilosofie 
De RvC ziet erop toe dat de directie handelt in lijn met de missie, visie, kernwaarden en doelstellingen 
van Donatus. De RvC houdt gepaste afstand van de bedrijfsvoering en beperkt zich tot strategische 
onderwerpen, tot de hoofdlijnen van het beleid. De RvC levert door zijn niveau, kennis, ervaring, 
contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van de directie. De RvC toont een voor 
medewerkers, directie en de buitenwereld zichtbare en sterke betrokkenheid bij de organisatie. 
 
Taken van de RvC 
Het uitoefenen van het toezicht waarbij het toezicht zodanig is ingericht dat de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn: 

 Ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie 

 De organisatie, haar performance en arbeidsklimaat 

 De directie, haar functioneren en handelen, alsmede de continuïteit ervan 

 Belangrijke externe ontwikkelingen 

 Het beoordelen van de financiële administratie, interne risicobeheersings- en controlesystemen 

 Het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie 

 De statutair voorgeschreven taken inzake het houden van toezicht 

 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als klankbord 

 Het nemen van in statuten en RvC-reglement toegewezen beslissingen, zoals belangrijke 
 strategische, organisatie, investerings- en performancebeslissingen 

 Het functioneren als werkgever voor de directie 
 
Kennis en vaardigheden, RvC algemeen 
• Affiniteit met de specifieke doelgroepen van de verzekeringsmaatschappij, 
• Onderschrijven het onderlinge karakter van de verzekeringsmaatschappij,  
• Leden van de RvC zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken,  
• Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen, 
• Binding met missie, visie en strategie van de organisatie,  
• Aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in vergelijkbare organisaties, 
• Maatschappelijk heterogene samenstelling, 
• Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste belanghebbenden, 
• Onafhankelijk (zonder zakelijk belang - anders dan de verzekering die partijen bindt - vrij van 
 last en ruggespraak en als persoon), 
• Brede maatschappelijke belangstelling, 
• lnzicht in maatschappelijke, kerkelijke en politieke verhoudingen, 
• Beschikken over een breed netwerk, 
• Goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, 
• Standvastig, maar bereid tot concessies en consensus, geen solisten of betweters, 
• Teamgeest en ervaring met collectieve verantwoordelijkheid, 
• In staat om de organisatie en plannen in haar maatschappelijke positie te beoordelen, 

 Bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te 
 bereiden, 



    

 

 

 

 

 

 

 Persoon past in de cultuur van de maatschappij en beschikt over relativeringsvermogen. 
 
FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
Het algemene lid RvC met portefeuille Verzekeren is vanuit de RvC in het bijzonder belast met het 
toezicht op alle aspecten behorend bij de besturen van een verzekeraar: primaire processen, wet- en 
regelgeving, DNB, AFM, Bond van Verzekeraars, etc. 
 
Kennis en vaardigheden lid RvC , portefeuille verzekeren 
• Beschikt over gedegen kennis en ervaring in de financiële dienstverlening, bij voorkeur 
 verzekeraars 
• Goede en kritische gesprekspartner voor externe adviseurs 
• Kennis van DNB wet- en regelgeving, Solvency II, etc 
• Beschikt over algemeen bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten 
• Ervaring als toezichthouder is geen must, mits wel relevante opleiding gevolgd 
• Affiniteit met de kerken- en monumentensector 
• Affiniteit met de doelgroepen 
• Universitair werk- en denkniveau  
• Bereid om interne of externe cursussen te volgen of presentaties bij te wonen om de kennis over 
 Donatus of diverse onderwerpen in relatie tot financiële instellingen te vergroten of verfrissen 
 (permanente educatie) 
• Voldoende mate van beschikbaarheid (tenminste 10 dagen per jaar) 
 
Het algemene lid RvC met portefeuille Monumenten is vanuit de RvC in het bijzonder belast met 
toezicht behorend bij de te bedienen markten van Donatus.  
 
Kennis en vaardigheden lid RvC, portefeuille Monumenten 

 Beschikt over gedegen kennis en netwerk inzake Monumentaal erfgoed, zowel kerkelijk als niet 
 kerkelijk 

 Beschikt over algemeen bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten 

 Ervaring als toezichthouder is geen must, mits wel relevante opleiding gevolgd 

 Affiniteit met de kerken- en monumentensector 

 Affiniteit met de doelgroepen 

 Universitair werk- en denkniveau  

 Bereid om interne of externe cursussen te volgen of presentaties bij te wonen om de kennis over 
 Donatus of diverse onderwerpen in relatie tot financiële instellingen te vergroten of verfrissen 
 (permanente educatie) 

 Voldoende mate van beschikbaarheid (tenminste 10 dagen per jaar) 
 
Competenties 

- Analytisch  

- Kritisch 

- Respectvol 

- Samenwerken 

- Visie 

- Sensitief, Boardroom dynamics 

- Vernieuwend, verrassend 



    

 

 

 

 

 

 

 
DONATUS BIEDT.. 
 
een toezichthoudende functie in een boeiend en stevig team. Bij een unieke coöperatieve verzekeraar 
die marktleider is in een niche waarin heel veel gebeurt. Een kleine organisatie die haar dossiers en 
processen goed op orde heeft. De remuneratie- en vacatieregeling is marktconform. 
 
Diversiteit in de breedste zin wordt omarmd. Iedereen die zich herkent in bovengenoemde profielen 
wordt uitgenodigd te reageren. 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering, 06-22211310, alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
 

 

 


