SJSJ (Stichting Jeugdzorg St. Joseph) is de beheersorganisatie van de
JeugdzorgPlusinstelling Icarus en de Justitiële Jeugdzorginstelling Het
Keerpunt te Cadier en Keer en van de JeugdzorgPlusinstelling Almata
te Ossendrecht. Deze instellingen bieden zorg aan jongeren met
ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata verblijven jongens en
meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel en in Het Keerpunt
jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ werken circa 280
medewerkers.
Samen werken we aan de toekomst.

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn
is SJSJ op zoek naar kandidaten voor de functie van:

 voorzitter van de Raad van Toezicht
en
 lid van de Raad van Toezicht
Bedrijfsactiviteit
Het bieden van zorg, behandeling en onderwijs aan jongeren die met een strafrechtelijke titel of
civielrechtelijke titel zijn geplaatst in Het Keerpunt, Icarus of Almata. SJSJ biedt zowel residentiële
zorg als ambulante zorg. De bedrijfscultuur is professioneel en gericht op een stevig en deskundig
behandelklimaat waarbij warmte en betrokkenheid zeer belangrijke karakteristieken zijn.
De Raad van Toezicht houdt volgens de normen geformuleerd in de Zorgbrede Governancecode
toezicht op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en staat de bestuurder met raad en
advies bij. De Raad vergadert tenminste vier keer per jaar met de bestuurder. De leden worden
benoemd voor een termijn van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. SJSJ heeft voor de
leden van de Raad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De honorering geschiedt volgens
de normering van WNT waarbij uitgegaan wordt van de adviezen van de NVTZ over de toepassing
van deze normering.
Profiel
De Raad is momenteel samengesteld uit vijf leden en streeft naar een evenwichtige samenstelling
qua deskundigheid, geslacht en afkomst. De leden zijn besluitvaardig, resultaatgericht, in staat tot
scherpe collegiale discussies en hebben zicht op maatschappelijke ontwikkelingen. Zij zijn
onafhankelijk, objectief en vrij van alle schijn van mogelijke belangenverstrengeling. De leden
hebben goed inzicht in hun rol en positie in de Raad en affiniteit met de jeugdzorgverlening, in het
bijzonder met de doelstellingen en doelgroepen van SJSJ.
Gezien de samenstelling van de Raad zijn wij op zoek naar:
 een kandidaat met ondernemingszin, met kennis en ervaring op het gebied van
organisatieontwikkeling en samenwerking en met een netwerk in Limburg en;
 een kandidaat die over kennis en ervaring beschikt op het gebied van de (jeugd)zorg.

U wordt verzocht bij uw reactie aan te geven of u solliciteert naar de functie van lid en/of voorzitter.
Voor de functie van voorzitter is ervaring met toezicht houden gewenst.
De kandidaten moeten beschikken over de volgende kwaliteiten:
 teamspeler, met een positief kritische houding;
 academisch werk- en denkniveau;
 in staat om op afstand toezicht te houden;
 maatschappelijk engagement;
 het beschikken over een breed netwerk, bij voorkeur in het werkgebied van SJSJ;
 generalist;
 integer, onafhankelijk en verantwoordelijk;
 bestuurlijke/toezichthoudende ervaring is een pre.
Aanvullende informatie
Voor informatie over de vacature en de benoeming kunt u contact opnemen met de heer
drs. P. Pennings, voorzitter van de Raad van Toezicht, via het secretariaat van SJSJ.
Het secretariaat is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer (043) 407 71 20. Voor meer
informatie over onze organisatie kunt u op onze website www.sjsj.nl terecht.
Data selectiegesprekken
De procedure bestaat uit een tweetal gespreksronden. De gesprekken in de eerste ronde worden
gepland op woensdag 22 augustus en op vrijdag 24 augustus tussen 15 uur en 19 uur. De gesprekken
in de tweede ronde zullen plaatsvinden op dinsdag 4 september tussen 11 uur en 20 uur. Gelieve hier
alvast rekening mee te houden.
Reactie
Uw reactie met motivatie en curriculum vitae ontvangen wij graag schriftelijk dan wel per e-mail
vóór 16 juli 2018. Uw correspondentie kunt u sturen naar SJSJ, t.a.v. dhr. M.M.W. Alkemade, Pater
Kustersweg 8, 6267 NL Cadier en Keer of via e-mail naar menno.alkemade@sjsj.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

