Vacature:
Vrijwillig onafhankelijk voorzitter
De ketensamenwerking Landsmeer is een samenwerkingsverband van organisaties op het
gebied van informele en niet geïndiceerde zorg en ondersteuning binnen de gemeente
Landsmeer. Het doel is een efficiënt, vraaggericht, flexibel en afgestemd aanbod aan
ondersteuning te bieden aan inwoners, om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen
en te kunnen participeren in de maatschappij. De kernpartners van de ketensamenwerking
zijn de gemeente Landsmeer, de Zorgcirkel, het Dienstencentrum Landsmeer en de
Regionale Stichting WonenPlus. In 2015 is een start gemaakt met de vorming van de
ketensamenwerking. In het voorjaar van 2016 wordt de intentieverklaring tussen de
verschillende partners ondertekend. Binnen de stuurgroep van de ketensamenwerking
zoeken we nu een enthousiaste voorzitter om het samenwerkingsverband verder vorm te
kunnen geven.
Functieprofiel:
1. De voorzitter heeft tot taak:
het opstellen van de agenda voor het stuuroverleg;
het bepalen van dag en tijdstip van de vergadering;
het leiden van de vergaderingen;
het peilen van meningen en het trachten te bereiken van consensus;
het ondertekenen van uitgaande stukken.
2. De voorzitter is bevoegd ambtenaren, externe deskundigen en belanghebbenden uit
te nodigen de vergadering van de stuurgroep bij te wonen ten einde tijdens die
vergadering gewenste informatie en toelichting te verstrekken.
3. De voorzitter heeft politiek noch ambtelijk enige binding met de gemeente. Evenmin
bekleedt hij/zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang
heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in de gemeente.
4. De voorzitter is bij voorkeur inwoner van de gemeente Landsmeer of heeft binding
met de gemeente Landsmeer.
Gezocht wordt naar een onafhankelijk voorzitter met affiniteit op het gebied van
maatschappelijke ontwikkeling en met verbindende kwaliteiten en een sterke
persoonlijkheid.
De functie heeft de omvang van circa 3 uur per week.
Indien u meer informatie wenst kunt u terecht bij de beleidsambtenaar van de gemeente,
mevr. M. Kamerman: 020-4877111 / m.kamerman@landsmeer.nl
U kunt uw belangstelling met motivatie voor 1 maart 2016 kenbaar maken.
Wij gaan graag met u in gesprek!

