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Helpende Handen is de Vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten, voor 

reformatorische mensen met een beperking, hun ouders, familie en vrienden. Zij heeft ongeveer 

8.000 leden. De doelstelling van de vereniging is samen te vatten in drie kerntaken: 

lotgenotencontact, dienstverlening & voorlichting en belangenbehartiging. Deze doelstelling 

wordt gerealiseerd door de inzet van de directeur, die in de dagelijkse gang het beleid 

uitvoert/uit laat voeren. Hieraan wordt bijgedragen door 8 professionals en ruim 800 vrijwilligers. 

Activiteiten, diensten en producten worden aangeboden vanuit het landelijk bureau, in regionale 

afdelingen, contactgroepen rondom specifieke beperkingen en thematische netwerken.  

 

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door 5 ter zake kundige leden die aantoonbaar 

betrokken zijn bij mensen met een beperking. Deze bestuursleden vertegenwoordigen 

verschillende aspecten van het strategisch beleid, bijvoorbeeld op het terrein van visie, 

zorginhoud, ethiek, financiën, organisatie en natuurlijk ook ervaringsdeskundigheid. Het bestuur 

vergadert in de regel 6 keer per jaar. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd, wel is er sprake 

van een kostenvergoeding.  

 

Helpende Handen is ten behoeve van de collectieve belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding 

aangesloten bij Ieder(in). Samenwerking met andere organisaties vindt ook plaats in diverse 

projecten.  

 

De breedte van de doelgroep en de vele ontwikkelingen in de levensdomeinen van mensen met 

een beperking brengt een grote variëteit aan activiteiten en onderwerpen met zich mee. Dat 

vraagt van bestuurders een zekere mate van abstractieniveau om dit pallet aan ontwikkelingen 

te kunnen vertalen naar strategische beleidsdoelstellingen voor onze vereniging. 

 

Daarom dienen bestuursleden te voldoen aan het volgende profiel: 

o betrokken op het welzijn van mensen met een langdurige of levenslange beperking 

o breed maatschappelijk betrokken 

o ervaren, strategisch en collegiaal bestuurder met leiderschapskwaliteiten 

o Hbo+ werk- en denkniveau 

o professionele of bestuurlijke ervaring op één of meer van de beleidsterreinen 

o bekend en akkoord met de bestuursfilosofie van de vereniging 

o lid van de Gereformeerde Gemeenten 

o een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren 

 

Voor de voorzitter van het bestuur zijn de volgende aanvullende functie-eisen 

geformuleerd. 

De voorzitter vormt samen met de directeur het boegbeeld van Helpende Handen. Hij is een 

bruggenbouwer die intern op een tactische wijze kan omgaan met de diversiteit aan 

doelgroepen en kerkelijke geledingen in de achterban. Hij geeft leiding aan de ontwikkeling 

van het strategisch beleid van de vereniging en draagt dat beleid uit in zijn netwerk in het 

brede veld van zorg en ondersteuning van mensen met een beperking. Als voorzitter van het 

toezichthoudend bestuur houdt hij contact met de directeur die verantwoordelijk is voor de 

uitvoering van het beleid. In afstemming met de directeur reageert de voorzitter waar nodig 
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actief op politieke, maatschappelijke of kerkelijke ontwikkelingen die het leven van mensen 

met een beperking raken. Hij heeft ruime ervaring in het besturen van een 

(belangen)vereniging en in het leiden van vergaderingen. Het is nuttig als de voorzitter de 

zorgen van mensen met een beperking van binnenuit kent en ouder, familielid of vriend van 

iemand met een beperking is. 

 

Voor de sollicitatie procedure verwijzen we naar hoofdstuk IV benoeming bestuurders van het 

Huishoudelijk reglement zoals bijgevoegd.  

 

 


