GOUD zoekt een BESTUURSLID

GOUD, dé organisatie voor de belangenbehartiging van dak-en thuislozen in de regio Utrecht
GOUD is dé laagdrempelige belangenbehartiger voor dak- en thuislozen al dan niet met een
(hard)drugsverslaving in de stad en regio Utrecht. GOUD heeft een kantoor in de Utrechtse
binnenstad waar de doelgroep met vragen of problemen welkom is op het spreekuur. GOUD heeft zo
direct contact met de dak- en thuislozen en kan daardoor hun signalen en knelpunten aanpakken,
inventariseren en onder de aandacht brengen van hulpverleningsinstanties en de gemeente.
Wegens het aankomend vertrek van een van de bestuursleden is GOUD op zoek naar een
BESTUURSLID M/V
Organisatiestructuur
Binnen de huidige organisatiestructuur is het bestuur van GOUD eindverantwoordelijk voor de
stichting.
Het bestuur zet in samenspraak met de coördinator de lijnen uit met betrekking tot de
meerjarenstrategie, financiën, jaarverslagen, stakeholdermanagement en de ondersteuning van
medewerkers. Het accent ligt voor GOUD als belangenbehartiger op het uitdragen van de
standpunten met als doel versterking van de positie van de doelgroep. Het bestuur speelt een
belangrijke rol in het contact met de gemeente en andere stakeholders.
Het bestuur bestaat uit vijf bestuursleden. Het bestuur komt ten minste eenmaal per maand bijeen.
De werkvloer bestaat uit een coördinator, vijf medewerkers en een vrijwilliger. Zij zijn de spil in het
contact met en ondersteuning van de dak- en thuislozen.
Mede als gevolg van de kleine omvang van de organisatie zijn de lijnen tussen bestuur en werkvloer
kort. Er is nauw contact via overleggen dan wel het op gezette tijden aanwezig zijn van bestuursleden
op het kantoor.
Momenteel doet zich een aantal personele wijzigingen voor binnen zowel het bestuur als de
werkvloer. In samenwerking houden het bestuur en de werkvloer de huidige organisatie tegen het
licht. Dit verandertraject is in volle gang.
Wie zoeken wij?
Wij zoeken kandidaten met academisch werk- en/of denkniveau en aantoonbare bestuurlijke dan wel
managementervaring, goede communicatieve vaardigheden en een positief kritische houding.
Affiniteit met de doelgroep, actuele kennis van de ontwikkelingen en een visie op dak-en
thuisloosheid zijn een vereiste. Ervaring met de doelgroep is een pré.

Wat bieden we?
GOUD is een informele organisatie met maatschappelijk betrokken medewerkers en bestuurders. In
de rol van bestuurder bent u betrokken bij de werkvloer en de dynamiek van de doelgroep. Als
bestuurder kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de belangenbehartiging van een groep mensen
die niet altijd in staat is voor zichzelf op te komen en ook nogal eens over het hoofd wordt gezien.
Binnen het bestuur en op de werkvloer heerst een prettige sfeer. Het bestuur bestaat uit zowel
mensen die werkzaam zijn in de verslavingszorg als bestuurders met een meer beleidsmatige
achtergrond. Samen houden we elkaar scherp.
In eerste instantie zijn we op zoek naar een algemeen bestuurslid. De definitieve
portefeuilleverdeling volgt dit jaar in het kader van het verandertraject en op basis van interesse,
affiniteit, kennis en vaardigheden.
De functie van bestuurslid is onbezoldigd. Het aantal uren wordt nader besproken.
Ingangsdatum: in overleg.
Wilt u meer weten?
Neem dan contact op met Ellen Righart, bestuursvoorzitter, via 06-43991413. Zij vertelt u graag meer
over de functie van bestuurder en over GOUD.
Schriftelijke reacties, met CV en motivatie kunt u richten aan het bestuur van GOUD via
bestuur@stichtinggoud.nl ter attentie van Ellen Righart.
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