WelzijnsKompas werkt als welzijnsorganisatie in het hart van de samenleving van Hillegom en Lisse.
WelzijnsKompas ondersteunt bewoners zodat zij (weer) mee kunnen doen. Wij geloven dat
zingeving, wederkerigheid en leven in sociale verbondenheid bijdragen aan eenieders levensgeluk en
welbevinden. Dit draagt bij aan zelf- en samenredzaamheid, dichtbij, nooit alleen, kwetsbaar en
krachtig gelijkwaardig naast elkaar. Wij bouwen daarmee samen met bewoners aan een duurzame
sociale infrastructuur. Dit komt tot uitdrukking in een breed palet aan diensten en interventies die
bijdragen aan sociale ontwikkeling, sociaal burgerschap en een sociale samenleving. Vanuit onze
kernwaarden werken we samen en met plezier aan resultaatgerichte verbindingen waarbij positieve
gezondheid centraal staat.
Het bestuur van WelzijnsKompas stelt het inhoudelijk beleid vast en werkt vooral aan het mogelijk
maken van het werk. Aandachtspunten zijn o.a. financieel beheer, huisvesting en continuïteit van de
organisatie.
Voorzitter
Als voorzitter ben jij aanjager en motivator en geef je leiding aan het bestuur en de
bestuursoverleggen. Je zorgt voor een goede onderlinge samenwerking, een heldere taakverdeling
en onderlinge vervanging in het bestuur. Je bent zowel voor individuele bestuursleden als voor het
bestuur als geheel ondersteunend en adviserend bij vragen. Daarnaast vertegenwoordig je de
stichting tijdens overleggen met gemeenten en partners, bijeenkomsten en evenementen. Je
anticipeert op vragen, behoeften en ontwikkelingen binnen en buiten WelzijnsKompas.
Secretaris
Als secretaris zorg je voor een optimale communicatie binnen het bestuur en naar buiten. Je zorgt
o.a. dat er adequaat wordt genotuleerd, bereidt overleggen voor, verzorgt reacties op ingekomen
stukken en schrijft indien nodig brieven namens de stichting.
Bestuurslid
Als bestuurslid denk je mee over vragen en thema’s die worden besproken. Je hebt een
gelijkwaardige positie in de besluitvorming. Je bent betrokken bij het bestuurswerk vanuit je eigen
ervaring, kennis en kunde. Je kunt een aandachtsgebied hebben waar jij affiniteit of ervaring mee
hebt om zo de kwaliteit van het bestuurswerk te vergroten.
Wat vragen we?
• Je hebt een open mind, staat open voor de mening van anderen, bent diplomatiek en
oplossingsgericht;
• Je hebt ervaring met - of potentie voor - het besturen van een welzijnsorganisatie;
• Je hebt affiniteit met het sociaal werk en een brede maatschappelijke belangstelling;
• Je bent bekend met moderne communicatiemiddelen- en systemen.
Wat bieden wij?
Interessant en uitdagend vrijwilligerswerk binnen een werkveld dat voortdurend in beweging is.
Vrijwilligers worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed en wordt
vrijwilligerswerk enorm gewaardeerd bij WelzijnsKompas.
Heb je belangstelling voor één van de rollen? Dan zie ik je reactie graag tegemoet:
n.morad@welzijnskompas.nl of bel 0629620370.

