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Stichting Corridor is een kleinschalige organisatie in de regio Rijnmond die opvang,
huisvesting, ondersteuning, dagbesteding en maatjesprojecten biedt aan mensen met
psychiatrische achtergrond.
Op dit moment is Stichting Corridor op zoek naar een:

Lid Raad van Toezicht
Stichting Corridor Dienstverlening verleent in de regio Rijnmond hulp aan mensen met
psychosociale en/of psychiatrische problemen, in de vorm van tijdelijke opvang,
ondersteuning bij het zelfstandig wonen, maatjesprojecten en projecten op het gebied van
dagbesteding en ontmoeting. Bij Stichting Corridor Beheer is het beheer en de exploitatie
van de woon- en werklocaties ondergebracht. De Raad van Toezicht is, net als de
bestuurder, verantwoordelijk voor beide stichtingen.
De Raad van Toezicht adviseert en controleert de bestuurder en is tevens een klankbord
voor de bestuurder. Zij neemt derhalve verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de
instelling. Die richt zich niet alleen op de continuïteit van de door Corridor geleverde zorg, in
financieel-organisatorische zin, maar ook op de bedoeling van de organisatie.
Profiel van de kandidaat:
•
•
•
•
•
•
•
•

U hebt ervaring als bestuurder of toezichthouder in een non-profit organisatie.
U beschikt over strategisch inzicht en heeft een relevant netwerk in de regio
Rijnmond.
U heeft affiniteit met zorg, empowerment, cliënttevredenheidsonderzoek en
medezeggenschap.
U bent inhoudelijk bekend met de Geestelijke Gezondheidszorg.
U heeft ervaring met het interpreteren van financiële gegevens (jaarstukken).
U heeft kennis van minimaal twee van de volgende onderwerpen: maatschappelijk
ondernemen, aanbestedingen, gemeentelijk beleid, diversiteit,
verandermanagement, juridische zaken.
U bent kritisch en een onafhankelijk denker en functioneert goed in een team.
Bij voorkeur bent u bekend met het functioneren van een kleine organisatie in een
onafhankelijke positie en/of met cliënt gestuurde initiatieven in de GGZ.

Ons aanbod
De Raad vergadert minimaal vier keer per jaar en besteedt daarnaast jaarlijks aandacht aan
het eigen functioneren. Stichting Corridor biedt een reiskosten en onkostenvergoeding en
de mogelijkheid tot het volgen van relevante cursussen.
Interesse?
Herkent u zich in bovenstaand profiel, neem dan contact op met Jan Ruysendaal, voorzitter
van de Raad van Toezicht, via jruysendaal88@gmail.com. Ook uw motivatie en CV kunt u
sturen naar jruysendaal88@gmail.com. Gesprekken zullen plaatsvinden na uitnodiging van
een kandidaat met twee leden van de RvT en directeur/bestuurder Martin Jacobusse.

