Zorggroep Orion koestert de ambitie om kwalitatieve integrale zorg te ontwikkelen in de regio. In alles wat
we doen staat de mensgerichte zorg centraal. We bieden onze klanten een volledig zorgparcours aan. Zo
vindt de zorgvrager via één aanspreekpunt en op zijn maat zijn weg in alle zorgdomeinen: residentiële, semiresidentiële en niet residentiële zorg- en dienstverlening.
Zorggroep Orion is een welzijnsvereniging en omvat woonzorgcentrum De Wending I en II, Groep van
Assistentiewoningen I en II, lokaal dienstencentrum Albert Van Dyck en ontmoetingscentrum De Meerloop.
Midden 2019 gaat een nieuw dienstencentrum open in het zuiden van Turnhout. Ruim 180 medewerkers
en 220 vrijwilligers zetten zich samen in om integrale, kwalitatieve en mensgerichte zorg- en
dienstverlening te bieden.

Vacature: deskundige, onafhankelijke bestuurder (m/v/x)
Achtergrond
Zorggroep Orion wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit negen bestuurders. Hiervan
worden vijf bestuurders verkozen door en uit de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van het
OCMW Turnhout. De Raad van Bestuur wordt verder aangevuld met vier onafhankelijke bestuurders.
Voor de aanstelling van de onafhankelijke bestuurders moet de Raad van Bestuur een open oproep tot
kandidaatstelling voor een mandaat van onafhankelijk bestuurder doen. De Raad van Bestuur vergelijkt de
deskundigheid en onafhankelijkheid van de kandidaten en doet een voorstel aan de Algemene Vergadering
van de zorggroep.
Daarna stelt de Algemene Vergadering een onafhankelijk bestuurder aan op voordracht van de Raad van
Bestuur, op grond van:
-

deskundigheid inzake het algemeen bestuur van de welzijnsvereniging;
specifieke deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de
welzijnsvereniging actief is;
onafhankelijkheid ten aanzien van OCMW Turnhout en het dagelijks bestuur van de welzijnsvereniging.

Je functie





Je
Je
Je
Je

bestuurt, samen met de collega-bestuurders, op strategisch niveau Zorggroep Orion.
brengt deskundigheid in vanuit je ervaring.
bouwt actief mee aan het netwerk en de groei van Zorggroep Orion.
ondersteunt de algemeen directeur en het directieteam bij het uitvoeren van hun opdracht.

Je profiel


Je bent deskundig inzake het algemeen bestuur van Zorggroep Orion en je hebt een specifieke
deskundigheid inzake de inhoudelijke materie en de beleidsvelden waarin de zorggroep actief is:
o
o
o



Je bent onafhankelijk ten aanzien van de deelgenoten en het dagelijks bestuur van Zorggroep Orion:
o
o



minstens vijf jaar relevante operationele of managementervaring in de zorgsector of
minstens vijf jaar relevante operationele of managementervaring in één van de
ondersteunende domeinen (financiële/bedrijfseconomische/human resources expertise) of
een professionele affiniteit hebben met de maatschappelijke doelstelling van Zorggroep Orion.

geen naast familielid (bloed- of aanverwant tot en met tweede graad) zijn van een bestuurder
of een andere verkozen mandataris bij Zorggroep Orion, de secretaris of van de algemeen
directeur;
geen significante commerciële banden hebben, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de
zorggroep;

Je engageert je voor Zorggroep Orion in vergadering, denkdagen, …. Daarbij streef je naar een
maximale aanwezigheid.

Aanbod


Een onafhankelijke bestuurder wordt door de Algemene Vergadering aangesteld voor één lokale
bestuursperiode.



De onafhankelijke bestuurder ontvangt voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur een vergoeding
gelijk aan de vergoeding voor de OCMW-raadsleden.

Interesse?
Stuur uiterlijk 13 maart 2019 je kandidatuur via e-mail aan kim.janssen@zorggroep-orion.be.
Vergeet aan je kandidatuur zeker niet je motivatiebrief en een Curriculum Vitae toe te voegen.
Surf voor meer informatie naar www.zorggroep-orion.be.
Heb je vragen over deze vacature mail dan naar bart.michielsen@zorggroep-orion, algemeen directeur of
bel naar 0474 34 74 14.

