Onafhankelijk Voorzitter Raad van Advies SKJ
Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is een jonge, professionele netwerkorganisatie, die
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beroepsregistratie van jeugdprofessionals en de
uitvoering van het tuchtrecht. In september treedt de huidige voorzitter van de raad van advies af en
komt SKJ daarom graag in contact met nieuwe kandidaten.
SKJ houdt een openbaar register waarin ±50.000 jeugdprofessionals staan geregistreerd. Zo bewijzen
zij te voldoen aan de gestelde eisen van vakbekwaamheid. Daarnaast kent SKJ een onafhankelijk
tuchtorgaan.
SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein en is een
jonge uitvoerorganisatie, die in de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Op dit moment werken er ongeveer 50 medewerkers op het bureau van SKJ. Daarnaast zijn er circa 100 commissie-, collegeleden en beroepsgenoten aan SKJ verbonden.
SKJ heeft een bestuur bestaande uit ten minste vijf leden die door de beroepsverenigingen worden
voorgedragen. Daarnaast kent SKJ een raad van advies; hierin zijn onder andere de werkgevers, cliëntorganisaties en gemeenten vertegenwoordigd.
De samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de raad van advies zijn geregeld in de statuten van de stichting en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement die door het bestuur van SKJ
is vastgesteld.

Samenstelling raad van advies
Bij de samenstelling van de raad van advies, wordt er specifiek gelet dat binnen de raad van advies
de vereiste deskundigheid en afspiegeling van de meest betrokken partijen binnen het jeugddomein
aanwezig zijn, zodat de raad van advies over voldoende kennis beschikt om het bestuur goed te kunnen adviseren. De samenstelling van de raad van advies wordt dan ook in nauwe samenspraak met
het bestuur vastgesteld.
Leden worden door hun organisatie voorgedragen en nemen zitting in de raad van advies zonder last
of ruggenspraak. De leden alsmede de voorzitter van de raad van advies worden door het bestuur
benoemd en ontslagen.

Taken raad van advies
De raad van advies adviseert het bestuur over de voorwaarden voor registratie en herregistratie, de
aanwijzing van andere organisaties en over de samenstelling van de raad van advies. Ook andere
aangelegenheden van meer strategische, tactische en operationele aard kunnen in de raad van
advies aan de orde komen.
Het bestuur kan slechts afwijken van een advies wanneer dit schriftelijk én gemotiveerd is, nadat er
overleg heeft plaatsgevonden tussen het bestuur en de raad van advies.

De raad van advies wordt door het bestuur gehoord over alle aangelegenheden, die de belangen raken van degenen die in de raad van advies vertegenwoordigd zijn. Tot slot kan de raad van advies
ook ongevraagd advies uitbrengen.

Profielschets onafhankelijk voorzitter raad van advies
Gelet op het doel van SKJ en de samenstelling van de raad van advies zijn wij op zoek naar een
externe voorzitter voor 10 – 12 uur per maand. We komen graag in contact met kandidaten die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

het doel van de stichting onderschrijven en affiniteit hebben met de professionaliseringsopgave in het jeugddomein;
beschikken over aantoonbare deskundigheid betreffende het jeugddomein;
oog en oor hebben voor de ontwikkelingen binnen het jeugddomein;
ervaring heeft in het leidinggeven aan complexe operaties en/of projecten;
goed de belangen van de verschillende partijen zoals, branches, beroepsverenigingen, cliënten, bestuur van SKJ en de tuchtcolleges kan verbinden;
beschikken over een netwerk bij de verschillende ministeries en gemeentes;
zich boven partijen stelt, en een onpartijdig, onafhankelijk oordeel kan vellen;
een inschatting van mogelijke kansen en risico’s kan maken en zowel inhoudelijk als op strategisch niveau een bijdrage kan leveren;
een visie op de betekenis van beroepsregistratie, permanente educatie en tuchtrecht heeft,
als instrument van toezicht om de kwaliteit te borgen van professionele beroepsbeoefening;
beschikken over analytisch-, resultaatgericht- en empathische competenties. Gevoel voor
humor en relativeringsvermogen is wenselijk.

Vergoeding
Er wordt per bijeenkomst (zowel voor de voorbereiding, als voor het bijwonen daarvan) een vergoeding betaald, conform de geldende vacatieregeling van SKJ. Daarnaast kunnen reis- en verblijfskosten
in rekening worden gebracht.
De inschrijftermijn voor deze positie start op vrijdag 7 juni en sluit op 27 juni 2019.
De gesprekken vinden plaats op maandag 1 juli 2019.

Nadere inlichtingen of solliciteren
Meer informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Jacky Stuifmeel, directeur SKJ. Telefoonnummer: 030 – 3036 470, e-mail: j.stuifmeel@skjeugd.nl.
Indien u direct op deze vacature wilt solliciteren, dan kunt u uw motivatiebrief met CV en pasfoto
voor donderdag 27 juni 2019 per e-mail sturen naar: personeelszaken@skjeugd.nl. Wij lezen graag
terug vanuit welke visie, kennis en expertise u deze nevenfunctie wilt vervullen.
Meer informatie over SKJ kunt u vinden op onze website www.skjeugd.nl

