Profiel lid Raad van Toezicht
Pluspunt is een veelzijdige organisatie die elke inwoner van Zandvoort iets te bieden
heeft.
Pluspunt bestaat uit
- een stichting voor welzijn en maatschappelijke ondersteuning en
- een stichting waarin de activiteiten op het gebied van buitenschoolse opvang zijn
ondergebracht.
Voor alle leeftijdsgroepen is een breed scala aan diensten en activiteiten
beschikbaar. Het aanbod bestaat uit cursussen en workshops, buitenschoolse
opvang, ouderenadvieswerk, jeugd- en jongerenwerk en diverse hulp- en
dienstverleningsactiviteiten. Ontmoeting, informatie en educatie zijn sleutelbegrippen,
waarbij het belang van de cliënt altijd voorop staat. Vrijwilligers zijn verweven met alle
afdelingen van Pluspunt.
De missie van Pluspunt luidt dan ook:
Pluspunt is een organisatie voor welzijn, maatschappelijke ondersteuning en
Kinderopvang, die bevordert dat mensen meedoen in de samenleving
en de regie over hun bestaan in de eigen sociale omgeving in de hand nemen en
houden.
Pluspunt wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De directeur/
bestuurder staat aan het hoofd van de Pluspunt-organisatie en realiseert de opdracht
van Pluspunt in samenwerking met de medewerkers. Daarop toegezien door de
Raad van Toezicht volgens de principes van Good Governance.
Algemeen profiel leden Raad van Toezicht (RvT)
Volgens het reglement van de Raad van Toezicht dienen leden aan het volgende
profiel te voldoen:
affiniteit hebben met het welzijnswerk in het algemeen en de doelstelling van de
stichting in het bijzonder
oog hebben voor het gegeven dat de stichting deel uitmaakt van een multiculturele
samenleving
beschikken over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
het onderhouden van een functioneel netwerk
een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand kunnen handhaven
het vermogen en de attitude bezitten om de Raad van Bestuur met raad en als
klankbord terzijde te staan
het vermogen hebben om het beleid van de stichting in hoofdlijnen te toetsen
het vermogen hebben om elkaar onderling( RvT) en het functioneren van de Raad
van Bestuur onafhankelijk en kritisch te toetsen
advies en toezicht in teamverband kunnen uitoefenen
de eigenschappen bezitten om integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een
onafhankelijke opstelling te kunnen hanteren
inzicht hebben in de eisen die aan de organisatie gesteld worden op het gebied
van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit

voldoende tijd beschikbaar hebben (ongeveer een 0,5 dag per maand) om de
functie naar behoren uit te kunnen oefenen
een HBO werk- en denkniveau hebben.
Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen
in de ontwikkelingen op het gebied van het welzijnswerk en de zorgfuncties van de
stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
Een lid van de Raad van Toezicht kan en mag in de uitoefening van de functie op
geen enkele wijze belang hebben bij de stichting.
Leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte kosten voor de uitoefening van
het raadslidmaatschap declareren. Er is geen verdere vergoeding verbonden aan
deze functie.
Meer informatie is verkrijgbaar op de websites van Pluspunt:
www.pluspuntzandvoort.nl en www.deboomhutzandvoort.nl, bij de voorzitter van de
RvT de heer P. Berkhout, tel: 06-50223735 en bij de directeur-bestuurder de heer A.
Rechterschot, tel: 023-5740330.
Kandidaten wordt verzocht een motivatie en c.v. te sturen aan
a.rechterschot@pluspuntzandvoort.nl

