Vacature lid Raad van Commissarissen
Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Kom jij onze organisatie verder helpen bouwen, kwaliteit
vergroten en mooie zorg leveren?
Wie zijn wij?

Trevin is een jonge organisatie die zich inzet voor jeugdigen en jongvolwassenen met een
(verstandelijke) beperking. ‘Gewoon waar mogelijk, bijzonder waar nodig’ daar is waar Trevin voor staat
en hoe wij onze begeleiding/ondersteuning vormgeven. Wij kijken graag naar de mogelijkheden van
jeugdigen en (jong)volwassenen die gebruik maken van onze diensten. Een goede afstemming op elk
individu vinden wij van belang en daarom is maatwerk ons uitgangspunt. Op woonlocatie ‘De Oude
Pastorie’ wonen (jong)volwassenen met een (licht tot ernstig) verstandelijke beperking en/of
bijkomende problematiek. Daarnaast bieden wij logeeropvang, op locatie Logeerhuis Salland, voor
jeugdigen met een indicatie voor kortdurend verblijf. Trevin is een plek waar gewoon en bijzonder elkaar
ontmoeten. Naast de zorg en ondersteuning die wij bieden op onze twee locaties, hebben wij ook de
mogelijkheid voor het uitvoeren van diagnostiek en behandeling.
Wat zoeken wij precies?
Trevin is voortdurend in ontwikkeling en in kleine stappen groeien wij verder. Met oog op de toekomst
en voor het verder verstevigen van de basis, zijn wij bezig met het oprichten van een Raad van
Commissarissen. Wij zijn op zoek naar deskundig (oud-)professional die ons wil helpen met het verder
bouwen van de organisatie en samen met ons de kwaliteit van zorg te verhogen. Wij zijn op zoek naar
een aantal leden voor ons raad van commissarissen die samen (vanuit een mooie mix aan kwaliteiten
en achtergronden) met ons hieraan willen werken. Affiniteit met de zorg en enige (bestuurlijke) kennis
en ervaring is wenselijk.
Hebben jij wat wij zoeken?
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§
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Affiniteit met de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg
Geïnteresseerd in kleinschalige zorg
In staat zijn om vanuit helicopterview binnen de organisatie mee te kijken
In staat zijn kritische vragen te stellen over de dagelijkse bedrijfsvoering
In staat om met in een team samen te werken met andere leden van de raad van toezicht
Maatschappelijke betrokkenheid met bij voorkeur relevant netwerk voor onze organisatie
Onafhankelijk en geen belangen, relaties of posities die niet verenigbaar zijn met de functie

Praktische zaken
§ Er zal zo’n 8 keer per jaar een vergadering plaatsvinden, in Raalte of Wijhe
§ Leden doen onbezoldigd hun werk en kunnen een onkostenvergoeding ontvangen (op basis van
werkelijk gemaakte kosten).
§ De raad van commissarissen is momenteel in oprichting.
Interesse?
We nodigen je van harte uit om te reageren op deze vacature door contact op te nemen met Lilian
Nijland, Orthopedagoog-Generalist/eigenaar Trevin. Bij vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact
opnemen met Lilian Nijland per mail (l.nijland@trevin.nl) of telefonisch (06-19156348).

