SeeYou zoekt een bestuurslid met expertise
en ervaring op terrein van inclusie
Over SeeYou Foundation
Wij zijn SeeYou, de nieuwe naam van Light for the World Nederland. Wij geloven dat
ieder mens waardevol en kostbaar is. Daarom zetten wij ons sinds 1982 in voor mensen
met een (visuele) beperking in Afrika en Azië. Wij zien hen en helpen met (oog)zorg,
onderwijs en werk . Wij investeren in mensen met een beperking zelf, hun families én in
het toegankelijk maken van de omgeving en systemen. Zodat de gemeenschappen een
plek zijn waar mensen met een beperking gezien worden en er mogen zijn.
Het werk van SeeYou wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van kerken, scholen,
particulieren, stichtingen en fondsen, en institutionele donoren zoals het ministerie van
Buitenlandse Zaken.
SeeYou zoekt versterking voor haar bestuur vanwege het vertrek van één van onze
bestuursleden. Expertise ten aanzien van inclusie van mensen met een beperking is
essentieel in het werk van SeeYou. Het bestuurslid dat wij zoeken heeft dit als specifiek
aandachtsgebied.

Het bestuur van SeeYou

SeeYou werkt met een toezichthoudend bestuur. Beleidsuitvoering en
beleidsvoorbereiding zijn gedelegeerd aan de directeur. Het bestuur heeft vier keer per
jaar een reguliere vergadering, en ruimt daarnaast minimaal één keer per jaar tijd in
voor inhoudelijke verdieping.
Het bestuur concentreert zich op:
• Het bewaken van de identiteit van SeeYou;
• Het toezien op de ontwikkeling van visie en strategie voor de organisatie;
• Integraal toezicht op resultaten die gerealiseerd worden in de projectlanden
(oogzorg en inclusieve ontwikkeling) en Nederland (bewustwording,
communicatie, fondsenwerving), en de verantwoording naar achterban en
andere betrokkenen;
• Vaststellen van inhoudelijk, personeels- en financieel beleid;
• Goedkeuren van strategische beslissingen van de directie;
• Als goed werkgever zorgdragen voor een goed functionerende directie en
indirect een enthousiast team.

Wij zoeken

De bestuurder die wij zoeken is iemand die:
• Onze passie voor een wereld waarin iedereen gezien wordt deelt;
• Toezichthoudende ervaring heeft in een maatschappelijke organisatie;
• In staat is om vanuit bestuurlijk oogpunt breed naar de organisatie en de
verbinding met stakeholders te kijken;
• Expertise en ervaring in kan brengen met betrekking tot inclusie van mensen
met een handicap in de samenleving. Bij voorkeur iemand met ervaring in ‘self

•

advocacy’ en een netwerk in vertegenwoordigende organisaties van mensen met
een handicap (OPD’s);
Van harte SeeYou's missie en visie onderschrijft; haar christelijke identiteit geeft
je richting en inspiratie.

Gezien de samenstelling van het bestuur nodigen wij vrouwen, mensen met een
handicap en en/of een niet-westerse achtergrond nadrukkelijk uit om te reageren.
Meer informatie over SeeYou? Kijk op www.seeyoufoundation.nl
Verdere vragen? Neem contact op met Dicky Nieuwenhuis (directeur, 06-13626723) of
Sander van Bellen (voorzitter, 06-18490098).
Een brief met motivatie en CV kan verstuurd worden naar vacancy@seeyoufoundation,
t.a.v. dhr. S. van Bellen, tot uiterlijk 25 november 2021.

