Bestuursleden gezocht voor oprichting stichting Odensehuis Haarlem

Odensehuis Haarlem is een inloop, -informatie en ontmoetingscentrum voor mensen met
(beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Het
Odensehuis biedt een opvangfunctie en geeft informatie. Dit is bedoeld voor zowel de persoon met
beginnende dementie als een naastbetrokkene (mantelzorger). Kenmerkend voor een Odensehuis is
het open karakter. Het is een inloophuis waarbij deelnemers samen met mantelzorgers bepalen welke
activiteiten er zijn.
Odensehuis Haarlem is opgericht in samenwerking tussen Zorggroep Reinalda en Kennemerhart. De
inzet van de samenwerking en de opzet van het Odensehuis is altijd geweest dat het Odensehuis als
zelfstandige stichting zijn weg zou vervolgen.
Om deze weg tot zelfstandige stichting in te slaan zijn wij op zoek naar 3 enthousiaste en betrokken
bestuursleden:
Voorzitter
Als voorzitter heeft u bij voorkeur ervaring als bestuurder of toezichthouder van een stichting. U
beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en draagt de aard van de stichting een warm hart toe. U bent
een teamspeler en draagt met uw medebestuursleden de verantwoording voor het opstellen en
realiseren van beleid en strategische doelstellingen, met de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij
voorkeur beschikt u over een netwerk binnen Meerwijk, de gemeente Haarlem of in de ouderenzorg.
Secretaris
Als secretaris beschikt u over bestuurlijke kwaliteiten en draagt u de aard van de stichting een warm
hart toe. U bent een teamspeler en draagt met uw medebestuursleden de verantwoording voor het
opstellen en realiseren van beleid en strategische doelstellingen, met de daaruit voortvloeiende
resultaten. Bij voorkeur beschikt u over een netwerk binnen Meerwijk, de gemeente Haarlem of in de
ouderenzorg.
Penningmeester
Als penningmeester bent u bij voorkeur een specialist in financiële zaken en bezit u over vakkundige
bedrijfseconomische ervaringen. U draagt de aard van de stichting een warm hart toe. U bent een
teamspeler en draagt met uw medebestuursleden de verantwoording voor het opstellen en realiseren
van beleid en strategische doelstellingen, met de daaruit voortvloeiende resultaten. Bij voorkeur
beschikt u over een netwerk binnen Meerwijk, de gemeente Haarlem of in de ouderenzorg.
Onder deze 3 bestuursleden zijn de volgende portefeuilles te verdelen:
Portefeuillehouder Publieke Relaties en Communicatie
Als portefeuillehouder publieke relatie en communicatie bent u verantwoordelijk voor het opstellen
en uitvoeren van het PR & communicatiebeleid en het realiseren van de daarin gestelde doelen. Bij
voorkeur heeft u kennis over communicatie technieken en/of een netwerk binnen Meerwijk, de
gemeente Haarlem of in de ouderenzorg.
Portefeuillehouder Kwaliteit en Veiligheid
Als portefeuillehouder kwaliteit en veiligheid bent u verantwoordelijk voor het totale beleid van de
kwaliteit van de interne organisatie. Bij voorkeur heeft u enige kennis en/of ervaring over kwaliteit en
veiligheid en een verbindende persoonlijkheid.

Een uitgebreide beschrijving per functie kunt u lezen in onze bestuursprofielen. De tijdsindicatie voor
het uitvoeren van deze onbezoldigde functies is 1 à 2 dagdelen per maand (overdag) naast de reguliere
vergaderingen die 4 tot 5 keer per jaar plaatsvinden.
Wilt u zich actief en zinvol inzetten voor de Haarlemse gemeenschap en herkent u zichzelf in ons
bestuursprofiel? Graag zien wij uw reactie tegemoet middels motivatiebrief en CV. Deze kunt u tot en
met 22 maart 2021 sturen naar info@odensehuishaarlem.nl
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met Ellen Kestens, coördinator Odensehuis Haarlem (tel
nr. 06-30208824).
In het bestuur zal een lid op voordracht van Zorggroep Reinalda en een lid op voordracht van
Kennemerhart deelnemen.

