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Voorzitter Raad van Bestuur KDC AandachtsLab M/V 
 
Zoek jij een plek waar je vanuit je hart kan werken en kwaliteit voorop staat?  
 
Wij zoeken een Voorzitter voor de Raad van bestuur die een belangrijke bijdrage wil leveren aan het 
leven en de ontwikkeling van onze bijzondere kinderen (vrijwilligersfunctie) 
 
Wie zijn wij 

Stichting KDC AandachtsLab is een kleinschalig en bijzonder ouderinitiatief waar 9 ernstig meervoudig 
beperkte kinderen (EMB) gestimuleerd worden in hun ontwikkeling door Elke Mogelijkheid te 
Benutten. 

KDC AandachtsLab richt zich volledig op EMB-kinderen, daardoor kunnen we specialistische kennis en 
ervaring opbouwen én vergroten. 
De professionele zorgverleners (teamleider, begeleiders en persoonlijk begeleiders) zijn in loondienst 
bij KDC AandachtsLab en specialistische expertise, zoals revalidatiezorg en orthopedagogische 
begeleiding, wordt ingekocht bij gerenommeerde zorginstellingen. Alle andere werkzaamheden die 
nodig zijn voor het goed draaien van het kinderdagcentrum worden vanuit de vrijwilligersorganisatie 
uitgevoerd door bestuursleden, ouders en vrijwilligers.  
 
Stichting KDC AandachtsLab kent een Bestuur en een Raad van Toezicht. Binnen het zes hoofdige 
bestuur zijn de belangrijke organisatietaken belegd, zoals zorgkwaliteit, personeelszaken, financiën, 
gebouwbeheer, facilitaire diensten, etc. De verschillende organisatietaken worden binnen het bestuur 
verdeeld. De huidige voorzitter wil zich specifiek gaan richten op zorginhoud en -kwaliteit. Daarmee 
komt de functie van voorzitter vacant. 
De Raad van Bestuur vergadert regulier 11 keer per jaar in de avond. Vergaderingen van de Raad van 
Toezicht, die enkele keren per jaar vergadert, worden bijgewoond door enkele bestuursleden, 
afhankelijk van het onderwerp.  
 
Taakomschrijving voorzitter Raad van Bestuur 
 
Als voorzitter vertegenwoordig je de stichting naar buiten. Je bent het boegbeeld van de organisatie, 
leidt de vergaderingen en draagt zorg voor een goed werkklimaat binnen het bestuur. De raad van 
bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg bij KDC 
AandachtsLab.  
 
Voor de teamleider, die de dagelijkse leiding heeft, en de Raad van Toezicht ben je het aanspreekpunt 
namens het bestuur. Als voorzitter heb je een brede algemene belangstelling, ben je representatief en 
voel je betrokkenheid bij de zorg voor EMB-kinderen. Verder ben je als voorzitter innovatief en 
stimuleer je de overige leden van de Raad van Bestuur. In alle opzichten ben je een sparringpartner. 
Je bewaakt de doelstelling van KDC AandachtsLab en houdt daarbij het beeld van de ‘founding 
mothers’ steeds voor ogen: een kinderdagcentrum waar voldoende specialistische kennis, tijd en 
aandacht is voor de ontwikkeling van de kinderen is. Je hebt kennis van bestuurlijke processen, 
coördineert de activiteiten van het bestuur.  
Je woont bij voorkeur in het werkgebied van KDC AandachtsLab of hebt anderszins affiniteit met 
Rijswijk en omstreken.  
 
Mogelijke portefeuilles die, afhankelijk van de interesse, na verdeling binnen het bestuur bij de 
voorzitter terecht kunnen komen zijn: aanspreekpunt voor het zorgkantoor en/of eventueel 
sponsoring en fondsenwerving. Jij zal namens het bestuur optreden als een beroep gedaan 
 wordt op één van de beide Klachtenreglementen (intern of extern) of de Klokkenluidersregeling. 



2 
 

 
Is je interesse gewekt en ben jij misschien wel de voorzitter die wij zoeken? 

Wil jij betekenisvol vrijwilligerswerk doen, je steentje bijdragen in deze mooie organisatie en 
meedenken met de ontwikkelingen van KDC AandachtsLab? Heb je gevoel voor het besturen van een 
kleine organisatie en ben je bereid om een aantal uren per week (geschat 4 – 6 uur) op vrijwillige basis 
ondersteuning te bieden? Neem dan snel contact met ons op voor een kennismaking! 

 
Benieuwd wat KDC AandachtsLab precies doet? Kijk dan op www.aandachtslab.nl of neem contact op 
met Evert den Hartog, voorzitter Raad van Toezicht (evert@edenhartog.nl 06-27055059) of Maud 
Halkes, de huidig voorzitter van het bestuur (maud@aandachtslab.nl 06-27221238) 


