Voorzitter gezocht!

Wij zoeken een nieuwe voorzitter om samen met het Presidium (de voorzitters van de werkgroepen)
en de leden structuur en inhoud te geven aan het Ouderenberaad.
Heeft u zin en tijd om zich in te zetten voor de positie van ouderen? Bent u mogelijk geïnteresseerd
in deze functie, of wilt u meer weten? Stuur dan een mailtje naar ouderenberaad@lumc.nl , dan
nemen we contact met u op. U kunt ons ook wijzen op in uw ogen geschikte personen. Natuurlijk
kunt u dit profiel ook doorsturen naar eventuele geïnteresseerden in uw eigen netwerk. Graag
krijgen we eventuele reacties voor 15 augustus 2021.

PROFIEL VOORZITTER OUDERENBERAAD ZORG & WELZIJN ZUID-HOLLAND NOORD
Taken
•
•
•
•
•
•
•

•

U bent lid van het Ouderenberaad en maakt deel uit van het Presidium
U geeft, samen met de andere Presidiumleden, structuur en inhoud aan het Ouderenberaad
U stimuleert en initieert het ontwikkelen van het Ouderenberaad, en behoudt de koers
U leidt de vergaderingen van het Ouderenberaad en het Presidium (‘dagelijks bestuur’),
bereidt deze voor en ziet toe op goede verslaglegging
U werkt samen met de professionele ondersteuning vanuit het LUMC
U hebt een verbindende rol binnen het Ouderenberaad, en hebt oog voor de individuele
leden
U bent het gezicht van het Ouderenberaad en vertegenwoordigt – samen met de andere
Presidiumleden (voorzitters werkgroepen) – het Ouderenberaad naar buiten (o.a.
samenwerkingspartners, gemeenten, andere organisaties) en bij officiële gelegenheden.
U volgt ontwikkelingen die relevant zijn voor de leefsituatie van ouderen om deze in te
brengen, voor zover relevant, in vergaderingen van Presidium en Ouderenberaad

Capaciteiten
•
•
•
•
•

U bent gemotiveerd om zich door middel van de activiteiten van het Ouderenberaad in te
zetten voor het verbeteren van de leefsituatie van ouderen
U bent in staat analytisch en strategisch te denken, en dit uit te dragen
U kunt goed samenwerken in een team van vrijwilligers
U bent een verbinder
U bent in staat een netwerk op te bouwen en te onderhouden met voor ouderen relevante
partijen en de achterban.

•
•
•
•

U hebt communicatieve, inspirerende en leidinggevende vaardigheden
U hebt organisatorische kwaliteiten en bent doelgericht en besluitvaardig
U hebt ervaring en affiniteit met vergaderen, en het leiden en voorbereiden ervan
U bent digitaal vaardig en draait uw hand er niet voor om online te vergaderen

Verder:
•
•
•
•

U bent 60-plus, en hebt daardoor ervaring met het ouder worden
Deze functie vraagt een flexibele inzetbaarheid van 4-8 uur per week, meest overdag
Dit is een onbetaalde functie, eventuele onkosten worden vergoed.
U woont in de regio Zuid-Holland Noord, of bent hiermee verbonden.

