Stichting Logeerpret zoekt vanwege uitbreiding Lid Raad van Advies.
Stichting Logeerpret biedt logeer- en vakantieopvang aan kinderen van 0-18 jaar. Dit
voor alle kinderen binnen de regio Noord-Holland. Naast Logeer- en vakantieopvang
biedt Logeerpret ook Dagbesteding en Crisis/Kort Verblijf.
Wegens uitbreiding van onze organisatie is er een vacature voor een Lid Raad van
Advies.

RAAD VAN ADVIES
De Raad van Advies van Stichting Logeerpret wil op een betrokken een maatschappelijk
verantwoorde wijze advies uitbrengen.
Ze fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatieen investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform
de vastgelegde statuten met een Raad van Bestuur.

VAN EEN LID VAN DE RAAD VAN ADVIES WORDT VERWACHT DAT HIJ/ZIJ;
•
•
•
•
•
•
•
•

Doel en grondslag van onze organisatie onderschrijft en loyaal in advies
houdende zin meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
Zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de organisatie
aanwezige geledingen en in de Raad van Advies;
In staat is de bestuurder te ondersteunen bij de uitoefening van haar functie;
Zich betrokken voelt bij zorg aan kinderen/jeugdigen en op hoofdlijnen vertrouwd
is met de ontwikkeling binnen de jeugdzorg;
In staat is een heldere, advies houdende rol te definiëren en zich daarnaar te
gedragen;
In staat is de leidende principes binnen de organisatie te bewaken en de
organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
In staat is adequaat de dialoog met de bestuurders te voeren en daarbij ook zelf
initiatieven kan nemen;
Bekend is met de regio Noord-Holland (bij voorkeur ook woonachtig binnen de
regio).

SPECIFIEKE FUNCTIE-EISEN
•
•
•
•

Relevante en aantoonbare kennis heeft van de zorgsector in het algemeen en de
jeugdzorg in het bijzonder (door studie, opleiding en/of door ervaringsleer);
Aantoonbare ervaring heeft in de zorgsector en bij voorkeur meer specifiek in de
jeugdzorg als bestuurder;
Aantoonbaar deskundig is op het gebeid van de zorgverlening, bijvoorbeeld ten
aanzien van zorgprocessen, kwaliteit en veiligheid van zorg of klantgerichte
jeugdzorg;
Relevante en aantoonbare ervaring heeft met kwaliteit en veiligheid.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

WAT WE BIEDEN
De benoemingstermijn voor het Lid Raad van Advies is twee jaar, met de mogelijkheid
tot herbenoeming voor een periode van nogmaals twee jaar. Voor deze rol geldt een
financiële vergoeding, gebaseerd op de wettelijk bepaalde vrijwilligersvergoeding,
maximaal €1700,- bruto op jaarbasis.

SOLLICITEREN
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Irmgard Dahlkamp op
06-511 99 634. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 14 februari 2020 via
info@logeerpret.nl
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