Profiel lid van het bestuur, binding en kennis met de zorg voor meervoudige gehandicapten.

1. Algemeen.
ICT4Handicap is een stichting van en voor mensen met een beperking, chronische ziekte en
ouderen met als doel het bevorderen van het gebruik van ICT voor de doelgroep voor hun
welzijn, zelfredzaamheid en deelname aan de maatschappij. De toegankelijkheid van deze
ICT voorzieningen heeft de hoogste prioriteit voor de stichting. ICT4Handicap werkt samen
met verschillende lokale en landelijke belangenorganisaties (b.v. De Belangengroep
Gehandicapten Haarlemmermeer), zorgverleners (Ons Tweede Thuis) en
beroepsorganisaties. Verder zijn er contacten met universiteiten en hogescholen. De
stichting heeft de ANBI-status en meerdere sponsors.
2. Persoonlijk profiel.
Teamspeler die zich kan vinden in de doelstellingen van ICT4Handicap en beschikt over
voldoende vrije tijd. Beschikkend over een netwerk in de zorg voor mensen met een
meervoudige beperking en/ of speciaal onderwijs of bereid deze op te bouwen en/of uit te
breiden. Ervaring als mantelzorger, het maken van publicaties en organiseren van
evenementen zijn een pré. Bij voorkeur woonachtig in Haarlemmermeer of omgeving.
3. Aanvullende specifieke aspecten.
Interesse in ontwikkelingen van ICT in de zorg en onderhoud van deze kennis. Bereid om de
stichting te vertegenwoordigen tijdens bijeenkomsten met de overheid (voornamelijk
gemeenten en VWS) en patiëntenorganisaties en of deel te nemen aan congressen,
workshops en netwerkbijeenkomsten. Kennis en of ervaring met sociale media, m.n. gebruik
hiervan t.b.v. publiciteit en het verzorgen van publicaties via sociale media
4. Tijdbeslag.
Het bestuur vergadert 4-5 keer per jaar volgens een van tevoren vastgestelde agenda.
Tegenwoordig vinden de vergaderingen plaats door videoconferencing. Mogelijkheid om op
deze manier te vergaderen is gewenst.
5. Informatie over de procedure.
Interesse? Stuur dan een motivatie en cv op naar pieterant@ict4handicap.org, of bel voor
nadere informatie naar Pieter Anthonio, voorzitter van, de stichting, telefoonnummer 06-506
94659.
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