
 
Bestuurslid  
Vrienden van het Parkhuis 
 
Het Parkhuis biedt ondersteuning aan cliënten met dementie (ook op jonge 
leeftijd), Korsakov en psychiatrische problemen op oudere leeftijd in Dordrecht en 

omgeving.   
 
Bewoners van het Parkhuis kunnen rekenen op goede zorg, maar er blijft altijd iets te wensen 
over om het dagelijkse leven zo aangenaam mogelijk te maken. 
De vereniging Vrienden van het Parkhuis zet zich in om wat extra’s te doen voor de bewoners, 
onder het motto ‘Iets extra’s geeft een plus’.  

 

Wij zoeken 

Ter uitbreiding van het huidige bestuur zijn we op zoek naar een bestuurslid “van buiten”. 

 

Wij vragen 

Als persoonsgebonden vaardigheden hanteert het bestuur van de Vereniging: 

• Affiniteit, ervaring, kennis en/of kunde met de gezondheidszorg/care bij voorkeur; 

• Teamspeler en draagt mede verantwoordelijkheid voor het totaal van het functioneren 
van de Vereniging; 

• Toont respect voor de mening van anderen en is invoelend; 

• Actief in het volgen van ontwikkelingen in de zorg/care op hoofdlijnen, en toont 
betrokkenheid bij het werk van de Vereniging, haar leden en het Parkhuis; 

• Draagt het lidmaatschap van de Vereniging positief uit; 

• Toont integriteit in denken en doen, is representatief en onafhankelijk; 

• Heeft en maakt tijd voor de bestuursverantwoordelijkheden en taken. 
 

Als mogelijke vakgerichte vaardigheden hanteert het bestuur van de Vereniging: 

• Kennis van en inzicht in besturen van verenigingen/stichtingen/maatschappelijke 
organisaties 

• Kennis en/of ervaring met zorgorganisaties en/of maatschappelijke dienstverlening 

• Kennis van en inzicht in besturing en besluitvormingsprocessen 

• Kennis van en ervaring met financiële administratie en beheer 
 

Belangrijk: 

• Je bent minimaal 21 jaar 

• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen.  

• Circa 10 bijeenkomsten per jaar 
 

Wij bieden 

• Een inspirerende functie waarin je iets kunt betekenen voor cliënten van het Parkhuis 

• Samenwerking met enthousiaste en betrokken bestuursleden. 

• Alle voorwaarden voor de overige vrijwilligers van het Parkhuis. 
  

Reageren?  

Je kunt je interesse kenbaar maken in een mailtje naar  info@vriendenvanhetparkhuis.nl 

http://www.alzheimer-nederland.nl/
https://www.hetparkhuis.nl/voor-wie/jonge-mensen-met-dementie
https://www.hetparkhuis.nl/voor-wie/jonge-mensen-met-dementie
https://www.hetparkhuis.nl/voor-wie/mensen-met-korsakov
https://www.hetparkhuis.nl/voor-wie/mensen-met-psychiatrische-aandoening

