
 
 

Vacature: 
 

 2 bestuursleden Stichting MUS in Leerdam  
 

In augustus 2018 is Stichting MUS opgericht en staat voor Maatschappelijk, Uniek en 
Sociaal.  

Stichting MUS gaat een duurzame woonvoorziening midden in Leerdam realiseren waar 
15 tot 20 jongvolwassenen met een beperking en/of ondersteuningsvraag zo zelfstandig 
mogelijk kunnen wonen. De kernwaarden van MUS zijn: 

• De bewoner voelt zich prettig en veilig; 
• De bewoner kan zelf (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp en ondersteuning; 
• De omgeving/buurt (bedrijven, sportverenigingen en instanties) wordt actief 

betrokken; 
• De bewoners wonen in een stimulerende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte 

omgeving; 
• De bewoners zijn een goede buur voor hun directe buren en omgeving; 
• De bewoners hebben een eigen woongedeelte en hebben de mogelijkheid om 

gezamenlijk op te trekken met anderen in gezamenlijke/gedeelde ruimten. 
 

Onze community bestaat uit een groep van verschillende burgers, ondernemers en 
netwerkpartners die vanuit motivatie mee willen participeren om het wooninitiatief te 
realiseren. Maar tegelijkertijd ook zorg willen dragen om Stichting MUS door te laten 
gaan als ouders dit niet meer kunnen. Samen met deze betrokken en bevlogen mensen 
wordt dit wooninitiatief/woongebouw gevormd binnen nu en de komende 2 jaar.  

Voor Stichting MUS zijn wij, ter uitbreiding, op zoek naar 2 enthousiaste bestuursleden 
uit (de buurt van) Leerdam, gemeente Vijfheerenlanden.  

Je bent iemand met gevoel voor mensen die een extra steuntje nodig hebben. 
Bestuurservaring is mooi meegenomen, maar niet direct noodzakelijk. De huidige 
bestuursleden zijn allen ouder van een jongvolwassene met een ondersteuningsvraag. 
Een bestuurslid zonder deze directe betrokkenheid zou een mooie aanvulling zijn. Wie wil 
met ons meedenken en een bijdrage leveren? 

Ieder lid van het bestuur heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te 
dragen aan de besluitvorming van het bestuur; zodanig dat het bestuur in aanmerking 
komende belangen op een evenwichtige wijze kan afwegen.  

Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, projectleider 
en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren.  

 

 



 
 

Elk lid van het bestuur: 

• Dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.  
• Heeft het enthousiasme, de passie en bevlogenheid om zich in te zetten voor het 

realiseren en beheren van deze geweldige woonvoorziening 
• Is integer en betrouwbaar 
• Heeft helikopterview en analytisch vermogen 
• In de bestuurlijke rol kunnen oordelen over het functioneren van de stichting op 

grond van de beschikbare, doorgaans schriftelijke informatie 
• Het kunnen samenwerken in een team gegeven de eigen toegevoegde waarde 
• Binding (voelen) met de lokale en regionale samenleving in het algemeen en het 

werkterrein van de stichting in het bijzonder 
• Je hebt feeling en affiniteit met de doelstelling en visie van Stichting MUS. 
• Je hebt kennis van governance principes 
• Je neemt initiatief en verantwoordelijkheid 
• Je bent leergierig, durft te vragen en je bent positief ingesteld 

Tijdsbesteding: De gemiddelde tijdbesteding van het bestuurslid bedraagt ongeveer 3 
tot 6 uur per maand. Daarnaast woon je ongeveer 10 bestuursvergaderingen per jaar bij. 

Nadere informatie: Meer informatie over stichting MUS kun je lezen op 
www.stichtingmus.nl/over-mus  

Heb je vragen over de functie van bestuurslid bij MUS, neem dan telefonisch contact op 
met initiatiefnemer en ouder Marina den Braber (06)4796 3983 of projectleider Barbara 
Maiburg (06)1506 4273 

Wij kijken uit naar je enthousiaste reactie. Deze kun je mailen naar: marina@dck.nu 

 

 


