Wordt u ons nieuwe bestuurslid?
Stichting Mentorschap Noordwest en Midden (NWM) heeft als doelstelling het zorgdragen
voor mentoren, die optreden als wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger voor
meerderjarige wilsonbekwame cliënten. Mentorschap NWM bestond in 2019 12 jaar.
Mentorschap NWM is lid van de landelijke vereniging Mentorschap Nederland.
Mentorschap NWM werft vrijwilligers, die bereid zijn als mentor op te treden. Mentoren
krijgen een uitgebreide training voordat ze aan de slag gaan. Daarnaast is er veel
aandacht voor deskundigheidsbevordering. Alle mentoren worden bij hun
werkzaamheden gecoacht door coördinatoren in dienst van Mentorschap NWM.
Mentorschap NWM is werkzaam in de provincies Noord-Holland (m.u.v. Amsterdam),
Utrecht en Flevoland en in de regio Zuid-Holland Zuid. Het kantoor is gevestigd in
Utrecht.
Mentorschap NWM (en rechtsvoorgangers) is een groeiende organisatie met 6
beroepskrachten op dit moment zijn er 400+ vrijwilligers en 550 actieve
mentorschappen. De organisatie wordt geleid door een directeur.
Mentorschap NWM wordt bestuurd door een klein bestuur (5 personen) en bepaalt het
beleid op hoofdlijnen en houdt toezicht op de uitvoering.
Mentorschap NWM participeert de komende 3 jaar in het project: ‘samen zorgen voor
goed mentorschap’. Van het ministerie van VWS is hier een projectsubsidie voor
ontvangen. Het project geeft 3 regionale stichtingen de kans om ervaringen op te doen
en een ontwikkelslag te maken om slagvaarding, professioneel en goed verankerd in het
zorglandschap en gemeentelijk sociaal domein, aan de toenemende vraag van
mentorschap te voldoen.
Algemene functie-eisen profiel bestuursleden
• affiniteit met de doelstelling van de stichting
• bestuurlijk, beleidsmatig werk- en denkniveau
• bestuurlijke ervaring, bij voorkeur ook in een vrijwilligersorganisatie
• onderhandelingsvaardigheden
• bijdrage kunnen leveren aan het gezamenlijk doel
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kader zijn de volgende eigenschappen mede van belang
integer
communicatief
constructief, creatief
initiërend, stimulerend
sociaal gevoel, maatschappelijk betrokken

Wij zoeken één bestuurslid met een profiel:
- Juridisch en HRM

Tijdsinvestering/vergoeding
Het bestuur van Mentorschap Midden Nederland vergadert ongeveer 6 keer per jaar,
tussentijds vindt waar nodig bilateraal overleg plaats met andere bestuursleden en/of de
directeur van de stichting. Bestuursleden nemen daarnaast soms, afhankelijk van hun
functie, deel aan landelijk overleg binnen de vereniging Mentorschap Nederland.
Het bestuurslidmaatschap van MNWM is een onbezoldigde functie.
Procedure
Als u interesse in het bestuurslidmaatschap hebt of een geschikte kandidaat kent, neem
dan aub contact op met Lydia Hogeling (directeur), tel. 06-20416438 of e-mail
lhogeling@stichtingmentorschap.nl. Zij kan u ook meer informatie geven en in contact
brengen met de andere bestuursleden. Uw curriculum vitae en motivatie ontvangen wij
graag per mail.
Voor verdere informatie over Mentorschap NWM zie: www.stichtingmentorschap.nl

