
 

 

 

 

 

Vacature Algemeen bestuurslid Stjoer (per 1 januari 2023) 

 

Per 1 januari 2023 komt de plek voor algemeen bestuurslid vrij. Voor deze vacature zoeken wij een 

bestuurslid die zich herkend in het onderstaande bestuursprofiel. Ervaring binnen de GGZ en het 

werken met inzet van ervaringsdeskundigen is een pré. 

 

U kunt uw interesse kenbaar maken door een motivatiebrief + CV voor 12 oktober in te sturen naar 

vacatures@stjoer.frl. Voor meer informatie over de functie kan u contact opnemen met Sita Reinsma, 

voorzitter van Stjoer, via 06-51287021. 

 

Stjoer 

Stjoer is dé organisatie in Friesland waar mensen met een sociale en psychische kwetsbaarheid kunnen 

werken aan hun eigen herstel en ontwikkeling. 

Mensen met een sociale en psychische kwetsbaarheid in Friesland zijn welkom bij Stjoer; jong en oud, 

Nederlander en nieuwkomer. Stjoer is een tijdelijke plek voor deelnemers waar zij, zonder indicatie, 

kunnen werken aan hun herstel en ontwikkeling. 

 

Stjoer gelooft in herstel en persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Stjoer ondersteunt mensen met 

een sociale en psychische kwetsbaarheid bij het (her)ontdekken van hun eigen mogelijkheden en 

talenten. Stjoer ziet de mens en kijkt verder dan een diagnose, indicatie of label. 

Op deze manier draagt Stjoer bij aan een inclusieve samenleving voor mensen met een sociale en 

psychische kwetsbaarheid, gaan we eenzaamheid tegen, maken we mensen mentaal veerkrachtiger en 

geven we mensen de mogelijkheid om hun leven in te vullen zoals zij graag willen. 

 

Dit doen wij door het aanbieden van activiteiten waarin aan herstel, ontwikkeling kan worden gewerkt, 

zoals: 

 

• vrijwilligerswerk binnen een veilige en vertrouwde setting aan te bieden, 

• ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid in te zetten, 

• netwerkversterking door middel van onder andere maatjesprojecten en sociale inlopen, 

• activiteiten waarbij bekendheid wordt gegeven aan sociale en psychische kwetsbaarheid. 

 

De activiteiten van Stjoer bevinden zich in het voorliggend veld en worden gekenmerkt door de inzet 

van (kwetsbare) vrijwilligers en de laagdrempeligheid/toegankelijkheid van de activiteiten. Een ander 

kenmerk van onze manier van werken is dat we de samenwerking aangaan met lokale spelers. 

 

Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het huidige aantal bestuursleden is vastgesteld op vijf. De 

bezetting is: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en één algemeen lid. 

Er is één vacature, waarvoor thans de werving plaatsvindt, 

 

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding, met inachtneming van de daartoe geldende 

wettelijke kaders van de vrijwilligersvergoeding.    
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Bestuursprofiel 

Voor de samenstelling van het bestuur gelden de volgende uitgangspunten: 

• De voor de stichting Stjoer relevante ervarings- en deskundigheidsgebieden en de relatie met het 

werkterrein zijn vertegenwoordigd zoals bijvoorbeeld: 

 

o financiële deskundigheid 

o HRM en organisatieontwikkeling 

o juridische achtergrond 

o geestelijke gezondheidszorg 

o jeugdhulpverlening 

o marketing en ondernemerschap 

o sociologische of gedragswetenschappelijke achtergrond 

o politiek en openbaar bestuur 

 

• De leden van het bestuur zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken. 

 

• Bestuursleden hebben voldoende affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen in het 

algemeen en met de doelstelling van de Stichting in het bijzonder. 

 

• De belangrijkste stakeholders van de Stichting kunnen zich in de samenstelling van het 

bestuur herkennen. 

 

• Bestuursleden kunnen adequaat voorzien in de advies- en klankbordfunctie van de directeur. 

 

• Het bestuur vormt een evenwichtig team. De bestuursleden kunnen de rollen van adviseur, 

klankbord, toetser en externe representatie waarmaken. 

 

• Het bestuur spreekt een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden af.   

 

Werving en profiel 

Kandidaten zijn: 

1. Zich bewust van de centrale positie van de doelgroep  

2. Gevoelig voor de belangen van de doelgroep 

3. Belangstellend voor het alledaagse welbevinden van de doelgroep 

4. Bereid zich te verdiepen in de geldende regels; wetten en overeenkomsten 

5. Bereid om kennis op het gebied van zelfregie en herstel te vergaren en te onderhouden 

6. Nieuwsgierig, waardoor zij hun ogen en oren bij Stjoer goed de kost geven 

7. Kritisch en vasthoudend maar tevens geneigd tot dialoog 

8. Integer en in staat vertrouwelijk om te gaan met informatie 

9. Gericht op samenwerking en geneigd water in de wijn te doen ten gunste van het vormen van 

gezamenlijke standpunten. 

 

Kandidaten hebben: 

10. Voldoende tijd om te besteden aan vergaderingen, ontmoetingen en bijeenkomsten 

11. Een serieuze taakopvatting, maar zijn tevens gevoelig voor humor en een plezierige sfeer 

12. De bedoeling om zich voor minimaal 4 jaar (eerste termijn, mogelijkheid tot verlening met 4 jaar, 

tweede termijn) aan het bestuurslidmaatschap te binden. 

 


