
 

 
 
 

 
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd komt graag in contact met kandidaten voor:  

Vacature voorzitter bestuur Kenniscentrum 

Dementie op Jonge Leeftijd 

Onderstaande profielschets geeft inzicht in het gewenste algemene en (zorg)inhoudelijke 

profiel. 

 

Algemeen profiel lidmaatschap bestuur 

• Van alle bestuursleden wordt gevraagd dat zij op enigerlei wijze affiniteit hebben met 
de doelgroep jonge mensen met dementie en de doelstellingen van het 
Kenniscentrum. Er is sprake van betrokkenheid met het veld van de zorg voor jonge 
mensen met dementie; 

• De bestuursleden, met uitzondering van de voorzitter en de klantvertegenwoordiger, 
dienen afkomstig te zijn uit de organisaties die participeren in de Adviesraad t.w. 
zorgaanbieders, kennis- en samenwerkingspartners; 

• De bestuursleden leveren actief een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie 
van het beleid van het Kenniscentrum en de verbinding van de doelstellingen van het 
Kenniscentrum met het werkveld. De bestuursleden zijn in staat tot onafhankelijke 
oordeels- en besluitvorming. De bestuursleden dienen bestuurlijke kennis en 
vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en 
kunnen samenwerken in teamverband; 

• Bestuursleden dienen ten aanzien van de doelstellingen van het Kenniscentrum 
transparant te zijn aangaande hun eigen interne en externe belangen. Daarom 
worden alle relevante andere functies gemeld. Van een bestuurslid mag verwacht 
worden dat hij of zij eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een 
transparante, constructieve en zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van 
jonge mensen met dementie;  

• Elk bestuurslid draagt bij aan de doelstellingen van het Kenniscentrum vanuit de 
eigen portefeuille, maar ondersteunt de andere bestuursleden en is integraal 
betrokken bij alle besluitvorming binnen het bestuur;  

• Elk bestuurslid kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden, 
commissies en/of vrijwilligers; 

• Bestuursleden krijgen geen honorarium. 

Profiel voorzitter 

Het bestuurslid in de functie van voorzitter: 

• beschikt over vaardigheden om als technisch voorzitter van het bestuur op te treden; 
• beschikt over leiderschapskwaliteiten; 
• heeft management ervaring, danwel bestuurlijke ervaring; 
• heeft een ondernemende houding; 
• heeft de tijd om zich in te zetten voor het Kenniscentrum; 
 
  

VACATURE 



 

• bewaakt de agenda en de sfeer van het overleg en stuurt zo nodig bij tijdens het 
overleg. Is in staat tegenstellingen binnen het bestuur te overbruggen, kan delegeren 
en zorgt voor een energiek overleg, stelt kritische vragen bij tegenstellingen binnen 
het bestuur en komt daar waar nodig met constructieve voorstellen;  

• is bereid en heeft de tijd om naast de reguliere bestuursvergaderingen zich 
regelmatig te laten informeren door de participanten en daarmee indien gewenst 
overleg te voeren. 

 

Reageren 

Kandidaten worden verzocht hun interesse per email kenbaar te maken door motivatie en 

CV te richten aan het bestuur Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd t.a.v. Fons van de 

Gevel, bestuurslid op info@kcdementieopjongeleeftijd.nl. 

Voor meer informatie over de functie kunt u zich in eerste instantie wenden tot onze 

waarnemend voorzitter Christian Bakker: T 024 3618181. 
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