Vacature
Bestuurslid/Portefeuillehouder
Ondersteuning
IBB is een samenwerkingsverband tussen KBO Cluster Cuijk en
Stichting Welzijn Ouderen Cuijk. Doel is om de speciaal opgeleide
KBO-vrijwilligers zo breed en efficiënt mogelijk in te zetten voor alle
senioren binnen de gemeente Cuijk. Het op peil houden van de kennis
geschiedt door het per discipline organiseren van halfjaarlijkse
bijscholing, de zogenoemde terugkomdagen door KBO-Brabant en
door specifieke op behoefte van de vrijwilligers afgestemde lokale en
regionale scholingen. Verder kunnen de vrijwilligers gebruik maken
van de digitale informatie die KBO Brabant aan haar hulpverleners
verstrekt.
De individuele belangenbehartiging omvat vier diensten die op elkaar
aansluiten.
De vier diensten binnen de sector Individuele belangenbehartiging zijn:
 De vrijwillige ouderenadviseur: is beschikbaar voor informatie,
advies, bemiddeling en ondersteuning op het gebied van zorg,
wonen, welzijn en financiën.
 De vrijwillige belastinginvulhulp: biedt ondersteuning bij het
invullen van de belastingaangifte en aanvragen huur- en
zorgtoeslag.
 De vrijwilliger van de thuisadministratie: helpt bij het op orde
brengen en het overzicht houden van de thuisadministratie.
 De
cliëntondersteuners:
kunnen
als
onafhankelijke
belangenbehartigers
ingeschakeld
worden
bij
het
intakegesprek en de vervolgprocedure van de WMO.

Ingaande vacature

Heden voor onbepaalde tijd

Organisaties

Stichting Welzijn Ouderen Cuijk (SWOC) / KBO / Sociom

Taakomschrijving
Portefeuillehouder Ondersteuning

De portefeuillehouder is de schakel tussen het bestuur en het
begeleidingsteam IBB en maakt deel uit van het bestuur van SWOC.








De Portefeuillehouder
Is op de hoogte van de stand van zaken binnen
bovengenoemde diensten en signaleert knelpunten en
ontwikkelingen.
Is aanwezig bij bijeenkomsten van bovengenoemde diensten
en ontvangt in ieder geval alle verslagen van de
bijeenkomsten.
Denkt mee over thema’s van de deskundigheidsbevordering
voor de uitvoerende vrijwilligers.
Denkt mee over de aanpak van de jaarlijkse
vrijwilligersochtend in maart en de jaarlijkse bedankavond
voor alle vrijwilligers.
Werkt samen met de sociaal werkers van Sociom.
Mede vormgeven van het jaarverslag van SWOC.
Mede vormgeven van diverse beleidsstukken van SWOC.

Daarnaast behoort tot de taak het contact met de beroepskrachten van
Sociom als professionele hulpverlener in de gemeente Cuijk.

Door de contacten in de verschillende lagen van de organisaties weet
de portefeuillehouder wat er speelt en welke belangrijke items leven
binnen de organisatie.
Is bekend met de werkvloer net zo goed als met het bestuurlijk niveau.
Belangrijke informatie zal de portefeuillehouder doorgeven aan het
bestuur en bespreekbaar maken.
Kortom bestuurlijk inzicht is belangrijker dan deskundigheid op de
vakgebieden.
Van belang is wel de verhouding met het begeleidingsteam IBB.
• Je maakt deel uit van het Bestuur van SWOC
• Het bestuur vergadert maandelijks
• Vrijwilliger van SWOC

Opmerkingen




Aannameprocedure



Er vindt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats.
Bij meerdere geïnteresseerden zal er een gespreksronde
volgen.
Een proefperiode is aan de orde.

Werklocatie

Vanuit thuis of kantoor SWOC

Wervingsgebied

Gemeente Cuijk

Overige opmerkingen:

- Vrijwillig - niet vrijblijvend
- Flexibel

Korte klus

Ja

Onkosten
vergoeding

XJa

Nee

Proeftijd

X Ja

Nee

Verzekering

X Ja

Nee

Ja

X Nee

Begeleiding

X Ja

Nee

Contract

X Ja

Nee

Verklaring
Omtrent Gedrag
(VOG)

X Ja

Nee

Scholing

X Nee

Contactpersoon vacature
Naam
Functie
Mobiel
E-mail
juli 2020

Bert van der Wielen
Voorzitter SWOC
06-25082716
sectoractiviteiten@swocuijk.nl

