In verband met vertrek
is het bestuur van WonenPlus Alkmaar
op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v)

WonenPlus Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie werkzaam op het gebied van wonen,
welzijn en zorg. Ons doel is om de abonnees van WonenPlus te ondersteunen bij het
zelfstandig wonen. De praktische dienstverlening en persoonlijke ondersteuning van
WonenPlus is er voor mensen die vanwege hun leeftijd of in lichamelijk, verstandelijk of
psychisch opzicht, kwetsbaar zijn. Onze vrijwilligers helpen hen aanvullend bij de problemen
van alledag.
Het bestuur houdt toezicht op de geboden dienstverlening van WonenPlus Alkmaar en is een
klankbord voor de manager. Het bestuur van WonenPlus Alkmaar heeft een open houding ten
opzichte van interne- en externe stakeholders, een proactieve opstelling ten aanzien van
relevante maatschappelijke ontwikkelingen en een faciliterende rolopvatting. In relatie tot de
manager van WonenPlus Alkmaar gaat het bestuur uit van wederzijds vertrouwen in elkaars
integriteit en professionaliteit.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle relevante deskundigheden, ervaring en
achtergronden aanwezig zijn.
Het bestuur van WonenPlus Alkmaar is op zoek naar een algemeen bestuurslid met als
aandachtsgebied projecten. Als algemeen bestuurslid heb je zitting in het bestuur en bepaal
je mede het door het bestuur gevoerde beleid. Het aandachtsgebied projecten vraagt
competenties op het gebied van voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van nieuwe en
bestaande projecten van WonenPlus Alkmaar. Het is tevens een pré als je een netwerk in
Alkmaar hebt.
Als bestuurslid met aandachtsgebied projecten ben je omgevingsbewust, goed in plannen en
organiseren, samenwerken, ondernemend en in staat goed de voortgang te bewaken.
De gemiddelde tijdsinvestering behelst minimaal het bijwonen van zes bestuursvergaderingen
met gemiddeld 1 uur aan voorbereidingstijd voor het lezen van de vergaderstukken.
Meer informatie over WonenPlus Alkmaar is terug te vinden op de website www.wonenplusalkmaar.nl
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. Karin Haker,
telefoonnummer 06 10889265
Reactie kan tot en met 4 januari 2021 o.v.v. vacature lid bestuur WonenPlus Alkmaar naar:
a.schipper@wonenplusalkmaar.nl

