PROFIELSCHETS BESTUURSLEDEN LPGGz
De vereniging Landelijk Platform GGz is een koepelorganisatie van 17 landelijke en regionale cliënten- en
familieorganisaties. Zij komt op voor de belangen van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en
hun naastbetrokkenen.
De kerndoelen van het LPGGz zijn o.a.: belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding gericht op het
verbeteren van de positie van mensen met geestelijke gezondheidsproblemen en hun naastbetrokkenen, het
bevorderen van hun participatiemogelijkheden, het verbeteren van hun zorg en ondersteuning en het
versterken van de competenties van de aangesloten lidverenigingen.
Het LPGGz biedt aan haar medewerkers een ongedwongen werkomgeving, waarbij enthousiasme en
gedrevenheid vanzelfsprekend zijn.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, Het bestuur kent diverse portefeuilles op het terrein
van het landelijk beleid in de gezondheidszorg. Het bestuur kiest zelf uit haar midden de voorzitter,
vicevoorzitter, penningmeester en secretaris.

Profielschets
Voor alle bestuursleden van het LPGGz gelden de volgende algemene vereisten:














u hebt affiniteit met de patiënten- en familiebeweging in de ggz
de visie en de doelstellingen van het Platform spreken u aan
u heeft bestuurlijke ervaring en bezit aantoonbare kennis en ervaring met processen die te maken
hebben met samenwerking en beleidsontwikkeling in de (geestelijke)gezondheidszorg,
u beschikt over inzicht ten aanzien van het besturen van een vereniging met een ledenvergadering
u onderschrijft het principe van collegiaal besturen en bent in staat te functioneren in een bestuur op
afstand
u kunt goed omgaan met de posities van vrijwilligers en beroepskrachten
u hebt vanuit het cliënten- en/of familieperspectief kennis van de positie en de problemen van
mensen met een geestelijke beperking en/of een psychiatrische aandoening
u hebt een visie op goede zorg en de vermaatschappelijking van de doelgroep
u hebt inzicht in de sociale kaart en relevantie van andere organisaties in de ggz en gezondheidzorg
u hebt tijd om de vergaderingen voor te bereiden, bij te wonen en in voorkomende gevallen deel te
nemen aan externe overleggen
u hebt zo mogelijk een eigen netwerk dat kan bijdragen aan de doelstellingen van het Platform.
u bent in staat en bereid om de belangen van de lidorganisaties van het Platform te behartigen op
beleidsmatig en politiek niveau
u hebt geen landelijke bestuursfunctie bij een van de lidorganisaties of bij andere organisaties
waarbij situaties kunnen ontstaan van belangenverstrengeling

Eigenschappen/vaardigheden
 u bent communicatief vaardig, een echte teamspeler en heeft een strategisch denkvermogen
 u kunt ondanks de diversiteit en de daarbij behorende tegenstellingen een eigen standpunt bepalen
 u bent open en betrouwbaar: een open wijze van communiceren bij het presenteren van plannen en
ideeën.
 u bent enthousiast, betrokken en geduldig,
 U beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Tijdsinvestering
De bestuursvergaderingen en de ALV vinden in Utrecht plaats.
Het bestuur vergadert eens in de twee maanden in principe op dinsdagavond, indien nodig meer.
De ALV vergadert minimaal twee keer per jaar.

Vergoeding
Reiskosten worden vergoed. Daarnaast ontvangt u vacatiegeld.
Reacties
Reacties kunt u sturen voor 20 maart a.s. aan Hanneke van Ommen, directiesecretaresse via e-mail
directiesecretariaat@platformggz.nl

