Vacature bestuurslid Beter Wonen
De vereniging
De vereniging Beter Wonen heeft ongeveer 35 leden. Dit zijn allemaal zorginstellingen die een vorm
van zorg met verblijf bieden in de U16 regio. Dit varieert van maatschappelijke opvang en beschermd
wonen tot jeugdzorg, GGZ behandeling, forensische zorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.
Het doel van vereniging Beter Wonen is om succesvolle uitstroom van cliënten uit zorginstellingen te
bevorderen en/of instroom in deze instellingen te voorkomen. De vereniging Beter Wonen maakt
afspraken met gemeenten, zorginstellingen en woningcorporaties over het aantal beschikbare
woningen voor dit doel en onder welke voorwaarden, via welke processen en met welke afspraken
daar aanspraak op gemaakt kan worden. De vereniging denkt gevraagd en ongevraagd mee met
gemeenten, instellingen en corporaties over nieuwe ontwikkelingen, knelpunten en beleidsvorming
op het gebied van huisvesting van kwetsbare doelgroepen in de U16.
Het bestuur
Het bestuur van de vereniging bestaat uit 3 tot 5 bestuursleden. We streven naar een zo divers
mogelijk bestuur, waarin zowel kleine als grote zorgaanbieders vanuit verschillende sectoren en
regio’s vertegenwoordigd zijn. Een meerderheid van het bestuur bestaat uit een afvaardiging vanuit
lidorganisaties, eventueel aangevuld met externen. Onderling verdeelt het bestuur de taken van
voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen lid. Het bestuur wordt secretarieel extern
ondersteund, bijvoorbeeld bij het plannen en verslaan van bestuurs- en ledenvergaderingen. Het
bestuur wordt momenteel ondersteund en gevoed door een projectleider. Samen zoeken zij naar
een goede afstemming van taken en werkzaamheden.
Werkzaamheden
We maken onderscheid tussen verenigingstaken en inhoudelijke taken of aandachtsgebieden.
Verenigingstaken draaien om het runnen van de vereniging. Zoals het voorbereiden en voorzitten
van bestuursvergaderingen (eens per maand), algemene ledenvergaderingen (tweemaal per jaar),
innen contributie, betalen van rekeningen, jaarwerk, ledenadministratie, beoordeling aanvragen
aspirant leden en overige secretariële taken. Daarnaast houden de bestuursleden zich bezig met de
inhoudelijke thema’s en sluiten zij aan bij verschillende overleggen met gemeenten, corporaties en
zorgaanbieders. Bijvoorbeeld rondom thema’s als huisvesting jongvolwassenen, instroomwoningen,
regio specifieke werkprocessen, spreiding in de regio, monitoring van de contingentafspraken,
deelname in een stuurgroep of taskforce en specifieke knelpunten in het proces. Veel van deze taken
worden uitgevoerd door de projectleider. De verdeling van de taken en aandachtsgebieden gebeurt
in onderling overleg.
Gemiddeld bedraagt de tijdsinvestering voor bestuursleden ongeveer een halve dag per week. Dit
verschilt per functie en per periode. In het bestuur wordt gekeken naar een eerlijke verdeling van de
inzet, zoveel mogelijk passend bij de interesse en overige werkzaamheden van de bestuursleden. Op
dit moment is de projectleider voor 16 uur per week werkzaam voor de vereniging en worden
vergaderingen verslagen door een externe ondersteuner.

Kennis en kunde
De verschillende werkzaamheden binnen het bestuur vragen verschillende vaardigheden en
interesses. We streven naar een zo divers mogelijk bestuur waarin we elkaar aanvullen. Kandidaat
bestuursleden hoeven dan ook niet aan álle onderstaande punten te voldoen:
 Bekend met het zorglandschap en de ontwikkelingen binnen wonen en zorg in de U16
 Bekend met de uitdagingen rondom huisvesting van kwetsbare doelgroepen
 Bekend met de verdeling van woonruimte
 Kennis van en ervaring met het besturen van een vereniging
 Ervaring met netwerksamenwerking
 Bij voorkeur werkzaam bij een van de aangesloten lidinstellingen of betrokken corporaties in
de U16
We zoeken echte verbinders, organisatietalenten, aanpakkers, netwerkers en/of analytisch denkers.
Iemand met een overstijgende blik die het belang van de aangesloten zorginstellingen en diens
cliënten kan dienen en daarin het gemeenschappelijk belang boven het belang van de eigen
organisatie kan stellen. En uiteraard iemand die achter ons doel en werk staat.
Wat krijg je ervoor terug?
Je bent bezig met een super actueel onderwerp waarin veel gebeurt en waar alle betrokkenen zich
hard voor inzetten. Je draagt bij aan een regio waarin voor iedereen een thuis kan worden gevonden
Je signaleert en denkt mee over hoe dat beter kan en vertegenwoordigt daarbij de belangen van alle
leden van Beter Wonen. Je ziet en spreekt veel mensen en organisaties, binnen en buiten de
vereniging. Je kan er ook voor kiezen om juist het regelwerk binnen de vereniging op je te nemen. Er
is geen vrijwilligersvergoeding, maar wel budget voor gezelligheid met het bestuur, zoals een etentje,
borrel etc. Dat hoort er natuurlijk ook helemaal bij!
Interesse?
Heb je interesse, stuur dan uiterlijk dinsdag 12 april jouw motivatie naar info@beterwonenutrecht.nl.

