FUNCTIEPROFIEL: LID VAN DE LEDENRAAD

ALGEMEEN
Onderlinge Waarborgmaatschappij (OWM) Sazas U.A. biedt verzuim- en inkomensoplossingen voor
werkgevers, werknemers en zelfstandigen.
Sazas oefent het verzekeringsbedrijf uit door het sluiten van overeenkomsten van verzekering met
ondernemers in de agrarische en/of andere sectoren.
Sazas verzekert in dit kader de schade van de werkgever bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van
zijn werknemers en de inkomensschade van werknemers.

WETTELIJK-, STATUTAIR KADER EN POSITIE BINNEN DE ORGANISATIE
De Ledenraad bestaat uit 24 leden. Sazas streeft naar een evenwichtige samenstelling van de
Ledenraad, zodanig dat de leden een evenwichtige afspiegeling vormen van het klanten- c.q.
ledenbestand van Sazas.
De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn in de wet en statuten beschreven. Op grond van
de statuten heeft de ledenraad onder meer de volgende taken en bevoegdheden:
Vaststelling van de jaarrekening van Sazas
Bestemming van de winst en het nadelig saldo
Het nemen van een besluit tot statutenwijziging
Het nemen van een besluit tot ontbinding van Sazas
Vaststelling van het beloningsbeleid van de Directie
Schorsing Directie
Schorsing en ontslag commissarissen
Toekennen beloning aan commissarissen
Uitgifte van aandelen
Bevoegdheid tot het doen van voorstellen, tot het voeren van het woord en tot het
uitbrengen van een stem in de vergadering van de ledenraad
De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar.
Andere organen binnen Sazas zijn de Directie en de RvC. De Directie bestaat uit twee leden, een
Algemeen Directeur en een Financieel Directeur. De Directie is belast met het besturen van Sazas.
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van
zaken binnen Sazas en haar dochtermaatschappijen. De Ledenraad verleent Directie en RvC na
vaststelling van de jaarrekening decharge voor hun taakvervulling gedurende het afgelopen jaar.

PROFIEL KANDIDAAT
Een werkgever die een vertegenwoordiger in de Ledenraad wil afvaardigen moet met Sazas een
verzekeringsovereenkomst hebben afgesloten. Een kandidaat werknemer moet in dienst zijn bij
een werkgever in de agrarische bedrijfstakken en/of andere bedrijfstakken, die met Sazas een
verzekeringsovereenkomst heeft gesloten.
Van een kandidaat voor de ledenraad wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:
1.
Betrokkenheid bij de omgeving waarin Sazas zich begeeft en in het bijzonder bij de
sectoren waarvoor Sazas haar producten aanbiedt;
2.
Een MBO/HBO niveau verkregen door opleiding of ervaring;
3.
Inzicht in bestuurlijke en financiële processen;
4.
Basiskennis van verzekeren.

Daarnaast is de kandidaat:
5.
Aanspreekbaar voor leden en op de hoogte van hun wensen en opvattingen;
6.
Bereid bij te dragen aan een gezamenlijk resultaat, waarbij hij rekening houdt met de
achterban;
7.
Voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de Ledenraad naar behoren te
vervullen.

FUNCTIE EISEN
Van elke kandidaat wordt verwacht dat hij of zij beschikt over:
1.
Affiniteit met de doelstelling en strategie van Sazas en bereidheid om zich in te spannen
voor de belangen van Sazas en haar leden;
2.
Het vermogen de doelstelling van Sazas te bewaken;
3.
Kennis van de maatschappelijke functies van de verzekeraar en van de belangen van alle
bij de verzekeraar betrokkenen, zoals zijn klanten, stakeholders en medewerkers;
4.
Het vermogen om de hoofdlijnen van het totale financiële beleid van de verzekeraar te
beoordelen en zich een oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen;
5.
Kennis op hoofdlijnen van de relevante wet- en regelgeving rondom financiële dienstverleners zoals de Wft, Governance, integriteit, risicomanagement, financiële
verslaggeving;
6.
Competenties als authenticiteit (consistent in woord en daad), communicatief vermogen,
luisteren en loyaliteit.

