VACATURE

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

Vacature lid bestuur Kenniscentrum
Dementie op Jonge Leeftijd
Portefeuille: Leefwereld van de doelgroep
Per 1 januari 2023
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;
Met uitzondering van een onafhankelijk voorzitter en vertegenwoordiger Leefwereld
van de doelgroep is één of zijn meerdere leden van het bestuur werkzaam als
bestuurder in de zorg;
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 bestuurslid Leefwereld van de doelgroep
Het bestuurslid in de functie van algemeen bestuurslid met de portefeuille Leefwereld van de
doelgroep:
•

heeft persoonlijk in zijn/haar directe omgeving ervaring opgedaan met de leefwereld
van de jonge mens met dementie en diens naasten;

•
•
•
•
•
•

is als ervaringsdeskundige bekend met het ziektetraject van een jonge mens met
dementie;
kan zich conformeren aan de doelstellingen van de stichting;
is bereid en in staat om vanuit die specifieke persoonlijk betrokken situatie in
algemene zin in het bestuur mee te denken aan de realisatie van de doelstellingen
van de stichting;
heeft niet alleen affiniteit met de doelgroep, maar is tevens bereid zich nader te
verdiepen in alle aspecten van kwaliteit van leven, welbevinden en
zelfverwerkelijking van de doelgroep, mantelzorgers en hun naasten;
is volledig onafhankelijk van derden en zal zonder last of ruggenspraak met welke
partij dan ook deelnemen aan het bestuur van de stichting;
is niet in dienst bij of voornemens in dienst te treden bij een VVT (Verpleging,
Verzorging & Thuiszorg) zorginstelling.

Reageren
Kandidaten worden verzocht uiterlijk 1 november 2022 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.
Nadere informatie kan ingewonnen worden bij Agnes Roks, bestuurslid Leefwereld van de
doelgroep (06 22776056).

