Vacature bestuurslid
Stichting KinderrechtenNU (KRNU) wil haar slagkracht, expertise en netwerk versterken en zoekt per 1 oktober
2019 uitbreiding van haar bestuur.

Beschikt u over:
•
•
•
•
•

affiniteit met kinderrechten, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, jeugdzorg en onderzoek;
een landelijk netwerk in (een der) bovengenoemde domeinen;
kennis van en inzicht in het effectief positioneren van een maatschappelijk thema zoals kinderrechten,
positieve gezondheid en preventie bij verschillende stakeholders;
een hands-on mentaliteit;
bestuurlijke ervaring.

Leden van het bestuur:
•
•
•
•
•

kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en
hebben hierbij geen tegenstrijdig belang;
hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met het werkveld van de stichting;
beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van KRNU;
kunnen out-of-the-box denken en enthousiasmerend;
beschikken over voldoende tijd om de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen,
de vergaderingen van het bestuur bij te wonen, deze voor te bereiden en de directeur op verzoek bij
te staan.

Over KinderrechtenNU
•

•
•
•
•
•

werkt voor en met o.a. Ministerie van Binnenlandse Zaken, Nederlands Genootschap van
Burgemeesters, Nederlandse Vereniging van Raadsleden, Jantje Beton, Samen Sterk Zonder Stigma,
SAM& Samen voor alle kinderen, GGD West Brabant, GGD Hart voor Brabant, Taskforce Hart van
Brabant, GGD Noord Oost Gelderland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Rijswijk,
Jeugdgezondheidszorg Zuid Holland West, Haagse Hogeschool, Kinderburgemeesters, Gemeente
Stichtse Vecht, Delft, Diemen, Ingrado, Curriculum.nu, onderwijsinstellingen, Janusz Korczak Stichting.
laat zich ongevraagd en gevraagd adviseren door kinderen en jongeren;
bestaat uit 1 directeur en vrijwilligers;
onderhoudt een groot netwerk van professionals in de praktijk en in de wetenschap;
is innovatief in de jeugdgezondheidszorg;
is verantwoordelijk voor de organisatie Landelijke Dag van Kinderburgemeesters.

Over het bestuur
•
•
•
•

bestaat uit 5 leden en draagt de eindverantwoordelijkheid over Stichting KinderrechtenNU;
bepaalt haar agenda en prioriteiten in overleg met de directeur;
is verantwoordelijk voor haar eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie, het bespreekt
zijn functioneren jaarlijks buiten de aanwezigheid van de directeur;
vergadert volgens vastgesteld schema, doorgaans 6 keer per jaar, in de namiddag, in de regio Den
Haag.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Diantha Rumahlewang, voorzitter bestuur, telefoon: 06 – 309 236 30
Willemijn Dupuis, directeur, telefoon: 06 – 4142 6600
Meer informatie kunt u vinden op: www.kinderrechten.nu

Heeft u belangstelling? Graag voor 8 september 2019 uw CV met motivatie richten aan:
Bestuur KinderrechtenNU, naar mail: info@kinderrechten.nu t.a.v. Willemijn Dupuis

