Huidfonds
Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil
brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we
drie belangrijke doelstellingen voor ogen:
Voorkomen van huidaandoeningen;
Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.
Hoe doen we dit?
Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we
voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Met behulp van donateurs, bedrijfspartners,
ambassadeurs en vrijwilligers zetten wij de huid op de kaart. Wil je met ons meedoen?
Het Huidfonds bestaat uit een gepassioneerd team van medewerkers, een Raad van Toezicht en een enthousiaste
directeur-bestuurder. Wij zijn een kleine organisatie met een grote ambitie en droom. Het Huidfonds is per direct op zoek
naar:

Lid Denktank
De denktank heeft een actief, adviserende taak en zal, gebaseerd op de missie en visie van het Huidfonds, meedenken op
het gebied van bijvoorbeeld doelstellingen en jaarplannen. De denktank geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de
directeur-bestuurder.
Profiel denktank
De leden van de denktank:
Zijn bij voorkeur ervaringsdeskundige. Dat wil zeggen: ze hebben zelf een huidaandoening of dragen de zorg voor
of zijn naaste van iemand met een huidaandoening.
Zijn werkzaam bij of aangesloten bij een organisatie die gezien kan worden als stakeholder van het Huidfonds.
Zijn in staat om te werken vanuit de visie en missie van het Huidfonds en het patiëntenperspectief daarin.
Deelnemers zijn in staat om persoonlijk belang te overstijgen en af te wegen welke ervaringen relevant zijn.
Zijn bereid om tijd te steken in hun werkzaamheden als denktanklid.
Hebben interesse in, ervaring met en/of kennis over het veld waarin het Huidfonds opereert.
Zijn in staat om ook mee te denken vanuit kwetsbare groepen.
Zullen worden gekozen vanuit diversiteit waarbij kwaliteit voorop staat. Er wordt rekening gehouden met zaken als
diversiteit in leeftijd, achtergrond en man/vrouw ratio.
Taken
De denktank zal:
Een sparringpartner voor directeur-bestuurder zijn op doelstellingen van het Huidfonds zoals preventie,
verbetering van zorg, acceptatie van huidaandoeningen, maar ook op het gebied van beleid (bijvoorbeeld
meerjarenbeleidsplan).
Proactief meedenken over (het bereiken van) de impact van het Huidfonds.
Minimaal eens per jaar eigen werkzaamheden evalueren.
Vertrouwelijk omgaan met de informatie en documenten die zij tijdens hun deelname aan de denktank
ontvangen.
Een ambassadeur van het Huidfonds zijn en in die hoedanigheid persoonlijke netwerken en kennis inzetten ten
behoeven van (groei van) het Huidfonds en haar activiteiten.
De activiteiten van het Huidfonds promoten.

Competenties
Leden van de denktank beschikken over de onderstaande competenties:
Goede luisteraar en vragensteller.
In staat om persoonlijk belang te overstijgen.
Inlevingsvermogen.
Overtuigingskracht.
Analytisch.
In staat om bruggen te slaan tussen de dagelijkse praktijk van mensen met een huidaandoening en het beleid en
de activiteiten van het Huidfonds.
Interesse?
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en de sollicitatieprocedure kun je terecht bij Anke van den Berg,
telefoon 085-0433093.We ontvangen je sollicitatie bij voorkeur digitaal via sollicitatie@huidfonds.nl.

