
                                                                                                                             

 

 

 Extra ZorgSamen  |  info@extrazorgsamen.nl  |  Parkstraat 31 6828 JC Arnhem  |  KvK 78019338 | Bank NL90 TRIO 0788940740

 
 
 
 
Stichting Extra ZorgSamen 
 

Op 12 mei 2020, de geboortedag van Florence Nightingale, is Stichting Extra ZorgSamen opgericht. Een dag die niet per toeval 
gekozen is. Florence Nightingale ging vol passie voor haar vak, dag en nacht als dat nodig was. Zij hervormde de Engelse zorg. Zij 
deed wat nodig was.  
 
Extra ZorgSamen is ontstaan vanuit het private initiatief COVID-19 Extra handen. Dit initiatief is sinds half maart 2020 onderdeel 
van de netwerkorganisatie Extra handen voor de zorg. Binnen het netwerk van Extra handen voor de zorg is een groot aantal 
partijen verbonden, ze zijn vertegenwoordigd door NU91, Actiz, RegioPlus, VWS en Extra ZorgSamen.  
 
De Stichting Extra ZorgSamen levert een bijdrage aan de continuïteit van zorg. Op de korte en lange termijn, acuut en 
structureel. Binnen de tweede golf zijn we aan het werk met het creëren van oplossingen, innovatief en buiten de gebaande 
paden als dat nodig is. Maar vooral samen. Samen met mensen en organisaties die zich met ons willen inzetten om dit doel te 
behalen. Tegelijkertijd zijn we aan het werk met de lange termijn en werken we met zorgprofessionals samen aan het vormen 
van regionale community’s van zorgreservisten.  

 
 
En nu jij 
 
Werk je graag samen, ben je ondernemend en maatschappelijk betrokken? Wil je een actieve bijdrage leveren aan 
het landelijk personeelstekort in de zorg? Ter versterking van het bestuur zoeken we een betrokken en enthousiaste 
bestuurslid. 
   
Taakomschrijving 
Ter versterking van het bestuur zoeken wij een lid bestuur Operatie, deze  

• bereidt vergaderingen voor, woont ze bij en voert de verslaglegging van de vergaderingen van de stichting; 
• draagt zorg voor de communicatie op de website en social media; 
• werkt samen en voert overleg met partners, andere organisaties en overheden; 
• bewaakt samen met het bestuur de wet- en regelgeving; 
• draagt zorg voor beheer en (digitale) archivering van correspondentie, notulen en administratie; 
• draagt zorg voor de operatie van de stichting en haar projecten vanuit bestuurlijke verantwoordelijkheid 
• bepaalt samen met de overige bestuursleden het beleid en de koers van Stichting Extra ZorgSamen; 
• levert vanuit de bestuursfunctie een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de stichting. 

 
Profiel: 

• Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep van de stichting. 
• Je onderschrijft de visie, missie en doelstellingen van de stichting. 
• Je bent professioneel, een teamplayer, betrouwbaar, stressbestendig en werkt gestructureerd. 
• Je hebt ervaring met een stichtingsstructuur met een bestuur en raad van toezicht 
• Je beschikt over goede communicatieve en administratieve vaardigheden en bij voorkeur ervaring op het 

vlak van organisatieontwikkeling, social media, ICT en wet- en regelgeving. 
• Je hebt 4 tot 6 uur per week tijd voor deze vrijwilligersfunctie (indicatief en in te delen in afstemming met 

bestuur). 
• Je bent beschikbaar voor noodzakelijke vergaderingen en bijeenkomsten. 
• Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent Gedag) overleggen. 
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Wat hebben wij te bieden: 

• Leerzame ervaring opdoen in een maatschappelijke bestuursfunctie; 
• Contacten met diverse instanties, partnerorganisaties; 
• Nuttige bijdrage aan zeer actueel en maatschappelijk vraagstuk over beschikbaarheid van 

zorg(professionals); 
• (Politieke) lobby voor subsidie, activiteiten, netwerken, zichtbaarheid; 
• Vacatiegeld en onkostenvergoeding. 

  
  
Geïnteresseerd? 
Stuur zo snel mogelijk je sollicitatie (motivatie & CV) maar uiterlijk 22 november 2020 naar de voorzitter Raad van 
Toezicht Mw.Drs. Cathy C. van Beek MCM via cathyvanbeek@planet.nl en dan hopen we je te kunnen uitnodigen 
voor een kennismakingsgesprek. 
 
 


