De mogelijkheden zijn bepalend,
niet de beperking. De bewoners
en deelnemers geven aan wat het
beste voor hen is, samen met de
organisatie. Kwalitatief hoogwaardige zorg krijgt pas inhoud
door het leveren van maatwerk.
Joyce-House biedt een kleinschalige vorm van wonen, logeren,
dagbesteding, werk/ontwikkel-plekken en ambulante zorg
voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige
beperking.
De organisatie is een luisterend
oor. Zorg wordt verleend met
hoofd én hart. Bestaande systemen gaan overboord en worden
vervangen door de overtuiging
dat bewoners en deelnemers zelf
kunnen beslissen. Waar nodig
wordt professioneel ondersteund,
geholpen en zorg verleend.
Voor Joyce-House is transparantie in de zorg van groot belang.
Binnen de organisatie, naar de
bewoners en deelnemers, naar de
ouders, de medewerkers, de overheid en naar andere betrokkenen.
De scheiding tussen binnen en
buiten kan worden geslecht.
Passende inzet baarheid in de
samenleving moet worden
vergroot. Bewoners en
deelnemers kunnen midden in
de maatschappij functioneren,
mét hun beperking.
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In januari 2021 ontstaat vanwege het periodiek aftreden
van een van de RvT-leden een vacature.
Daarom zoekt Stichting Joyce House een

LID VAN DE RAAD
VAN TOEZICHT M/V
medisch profiel
Beschikbaarheid
De Raad van Toezicht komt bijeen tijdens vier reguliere
vergaderingen per jaar.
Vergoeding
Er is een bescheiden vergoeding beschikbaar ter hoogte van de
maximale vrijwilligersvergoeding.
Over de organisatie
Joyce-House bevindt zich midden in het dorp Smilde en is vernoemd
naar de dochter van een van de oprichters. Zij is lichamelijk en
verstandelijk beperkt vanwege een medische fout direct na de
geboorte. De naam Joyce staat voor vreugde en blijdschap. Dat is wat
de stichting dan ook wil uitstralen. Een mooi zinvol en vreugdevol
leven voor bewoners en deelnemers aan onze activiteiten. Maar
ook voor de medewerkers en de organisatie zelf. Joyce-House staat
voor een toetsbare, transparante werkwijze die op een professionele
en uiterst betrokken manier zorg wil bieden. Zorg waarbij niet de
beperking maar de behoeften en wensen, de ontwikkeling en de
mogelijkheden centraal staan. Met een twaalftal appartementen is
Smilde de eerst gerealiseerde locatie van de stichting Joyce-House;
een twaalftal mooie, overzichtelijke woonplekken met elk een eigen
badkamer met douche en toilet. Verschillend in grootte en vorm;
ruimten die passen bij de bewoners en hun specifieke behoeften.
Verder wordt binnen de locatie dagbesteding aangeboden, ook voor
jongeren met een beperking die nog thuis wonen; voor die laatste
groep zijn er mogelijkheden om met regelmaat te komen logeren.
We hebben de wens te groeien naar een tweede - en derde locatie in
de drie Noordelijke provincies en hiertoe zijn reeds ver gevorderde
initiatieven genomen.
Profiel
•
Gezien de aanwezige expertise in de Raad van Toezicht gaat de
voorkeur uit naar een kandidaat met een medisch profiel. U bent
goed op de hoogte van (medische) ontwikkelingen.
•
U beschikt over zodanige bestuurlijke en toezichthoudende
kwaliteiten waardoor u op hoofdlijnen het totale beleid kunt
beoordelen; u weet daarbij een juist evenwicht te behouden in
betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
•
U beschikt over passende medische expertise en een voor Joyce
House relevant functioneel netwerk.
•
U kunt de Raad van Bestuur vanuit uw eigen expertise als klankbord
en met raad terzijde staan.
•
Uw taken als toezichthouder oefent u graag uit in teamverband,
waarbij u het vermogen hebt om op hoofdlijnen een oordeel
te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde
aangelegenheden.
Taken en verantwoordelijkheden
De RvT kent een informele open sfeer die zich kenmerkt door respect voor
elkaar en maatschappelijke betrokkenheid. De Governancecode Zorg is
hierin leidend. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het statutair
en wettelijk naleven van de Governancecode Zorg en:
•
Is verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de Raad van
Bestuur en de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie.
•
Houdt integraal toezicht op de kwaliteit van betaalbare en
toegankelijke zorg die voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen.
•
Ziet toe op het hanteren waarden en normen die passen bij de
maatschappelijke positie van Joyce-House als zorgorganisatie vanuit
een open aanspreekcultuur van alle betrokken partijen;
•
Ziet toe op het scheppen van randvoorwaarden en waarborgen van
een adequate invloed van in- en externe belanghebbenden en de
verantwoording hiervan vanuit transparantie en medezeggenschap;
•
Is werkgever van de Raad van Bestuur en fungeert als
sparringpartner en een stevig en proactief klankbord;
•
Werkt permanent aan het ontwikkelen van de eigen professionaliteit
en deskundigheid als team en als individu;

Algemene functie-eisen
•
Academisch werk- en denkniveau
•
Kennis van relevante wet- en regelgeving Zorg en Governance
•
U kunt zich confirmeren met de statuten van Stichting Joyce-House
•
U heeft affiniteit met de doelgroep
•
U bent gemotiveerd om vanuit uw expertise een bijdrage te
leveren
•
U bent bereid ten minste vier jaar als lid van de Raad van Toezicht
te functioneren en bent daarvoor voldoende beschikbaar. U kunt
eenmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd
•
U bent beschikbaar voor de voorbereidingen van de
informatievoorziening en de besluitvorming, intern overleg,
ontmoetingen en bereid tot aanwezigheid bij bijzondere
bijeenkomsten van de organisatie.
Wilt u reageren?
Spreekt deze rol u aan en past u in het gevraagde profiel? Dan komen
we graag met u in contact. Graag ontvangen wij uw motivatiebrief met
uw CV via mailadres sollicitatie@joyce-house.nl uiterlijk 15 november
2020 Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het
bestuurs-secretariaat via mailadres raadvantoezicht@joyce-house.nl
Meer informatie over de volledige sollicitatieprocedure vindt u op
onze website.
Tot slot
Wij nemen privacy serieus. Daarom vernietigen wij alle informatie
die u ons stuurt na afronding van de procedure.
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