Profiel algemeen Bestuurslid Stichting KiBG

Vacature – Bestuurslid Stichting KiBG
Stichting KiBG zoekt een inspirerende bestuurder. Iemand met energie, visie, kennis en interesse, een
vooruitstrevend karakter en een relevant netwerk. Ofwel: iemand die past bij het karakter van de stichting.
Profielschets lid bestuur Stichting KiBG
Je weet goed op de hoogte te blijven van alles wat speelt en je kan hierin de link leggen met de visie, missie en
activiteiten van Stichting KiBG. Je ziet de waarde van de kortdurende geestelijke gezondheidszorg en wilt een
bijdrage leveren aan de positionering en verder ontwikkeling van deze vorm van zorg. Je vindt het leuk je kennis
en netwerk aan te spreken voor Stichting KiBG. Je hebt daarbij oog voor zowel de grote als kleine partijen in het
veld. Je hebt bewezen bestuurlijk effectief te kunnen zijn in een complexe context waarin veel verschillende
belangen, verhoudingen en ontwikkelingen een rol spelen.
Je bent energiek, vooruitstrevend, inspirerend, verbindend en motiverend. Je bent niet bang om buiten de
gebaande paden nieuwe wegen te bewandelen en je weet anderen hierin mee te nemen. Je neemt standpunten
in en kan die voorzien van een duidelijke argumentatie. Daarbij kan je ook goed luisteren; je staat open voor
andere invalshoeken en bent in staat strategisch in te spelen op verschillende belangen en sentimenten. Vanuit
je vasthoudende en resultaatgerichte houding draag je bij aan heldere beslissingen. Je staat bekend als een
open, geïnteresseerd en eerlijk persoon. Je durft anderen aan te spreken op hun gedrag, maar bent daar zelf
ook op aanspreekbaar. Je hebt humor en in staat tot reflectie op je eigen rol, positie en gedrag.

Functie-eisen
•
Academisch werk- en denkniveau.
•
Werkzaam als bestuurder of als directeur bij een GGZ-aanbieder
•
Kennis van en inzicht in het brede maatschappelijke werkveld van de geestelijke gezondheidszorg en
de ontwikkelingen hierin.
•
Beschikt over veranderingskracht en innovatief vermogen.
•
In staat om strategisch en op afstand te leiden.
•
Beschikt over een actief en relevant netwerk

Missie en visie Stichting KiBG
Mensen met psychische klachten worden in principe kortdurend behandeld, zodat zij snel weer op eigen kracht
verder kunnen. Kortdurend generalistisch behandelen is een belangrijk specialisme binnen de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ). Zorgaanbieders, cliënten en zorgverzekeraars werken structureel samen en delen
kennis, zodat deze zorg steeds beter wordt. Dat is wat Stichting KiBG wil bereiken.
We zijn ervan overtuigd dat het verzamelen, creëren en delen van kennis en inzichten essentieel is voor de
verdere ontwikkeling van de kortdurende, generalistische GGZ. Wij brengen betrokken en vooruitstrevende
partijen samen tot een netwerk waar vanuit verschillende perspectieven op transparante wijze aan en met dit
specialisme wordt gewerkt.
We maken informatie over de kwaliteit en effectiviteit van kortdurend generalistisch behandelen inzichtelijk. We
zorgen dat de kracht van deze zorg op inspirerende wijze zichtbaar wordt en dagen zorgaanbieders, cliënten en
zorgverzekeraars uit om samen verder te komen.

Organisatie Stichting KiBG
Stichting KiBG is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in juli 2015. Stichting KiBG kent
een bestuur en een bedrijfsbureau. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor sturing en resultaten op
hoofdlijnen. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de GBGGZ-instellingen, zorgverzekeraars en
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clientvertegenwoordiging. Het bedrijfsbureau van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (7 medewerkers) coördineert
en faciliteert alle activiteiten voor het uitvoeren van het door het bestuur vastgestelde jaarplan met
bijbehorende begroting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eline Meijer, directeur van Stichting KiBG.
(eline.meijer@kibg.nl of 06 1714 6565).
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