
Iedereen verdient een
waardevolle oude dag.
Een dag met een glimlach.
We weten wat de cliënten
drijft en waar zij gelukkig
van worden. Dat helpt ons
om onze zorg en ondersteuning
vorm te geven.
Er is oprechte aandacht
en we blijven dicht bij
ieders eigen manier van
leven.

Met onze wijkverpleging
en maaltijdservice aan
huis zijn we altijd dichtbij.
Is thuis wonen (tijdelijk)
niet meer mogelijk, dan
bieden we graag een
nieuw thuis op onze
locaties Andalhof in
Andelst en Liefkenshoek
in Heteren. Onze dagbesteding
in Zetten biedt
activiteiten en zorgt voor
sociale contacten.

Vacature
Lid Raad van Toezicht
Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken we een maatschappelijk betrokken
toezichthouder die als sparring partner voor de bestuurder kan fungeren voor de lokale,
juridische en bestuurlijke betrekkingen. In het bijzonder wordt deze toezichthouder gevraagd
om de relatie tussen de Raad van Toezicht en de cliëntenraad te onderhouden. Vanuit een
kritisch-betrokken en onafhankelijke houding ondersteunt de toezichthouder, samen met
collega-toezichthouders, de Raad van Bestuur bij het concreet handen en voeten geven aan
belangrijke strategische keuzes. Bij deze keuzes wordt altijd rekening gehouden met de
consequenties ervan voor het welzijn van de cliënten.

De benoeming van deze toezichthouder is op voordracht van de cliëntenraad.

affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van Stichting Samen Zorgen;
algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te
staan;
het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te
toetsen;
deskundigheid vanuit cliëntperspectief;
kennis van de VVT/verpleeghuiszorg is een pré;
bij voorkeur regionaal bekend in de Betuwe / gemeente Overbetuwe.  

Enkele belangrijke functie-eisen:

Meer informatie en solliciteren
De complete profielschets vindt u op onze website. Mail voor meer informatie naar Margreet van der
Spek, voorzitter cliëntenraad: mvanderspekhaan@gmail.com. Uw sollicitatie stuurt u naar Stichting
Samen Zorgen, Postbus 22, 6665 ZG in Driel, aan mevrouw M. van der Spek, of naar
solliciteren@stgsamenzorgen.nl.stgsamenzorgen.nl/vacatures
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