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PROFIELSCHETS VOORZITTER (M/V)BESTUUR Leprazending NEDERLAND 

 
In verband met het einde van de zittingstermijn van de huidige voorzitter per 
1/1/2019 zoekt Leprazending NEDERLAND een nieuwe voorzitter (M/V). 
 
Leprazending 
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een 
professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de 
individuele patiënt. Het doel van Leprazending is leprapatiënten medisch, sociaal en 
geestelijk bij te staan. Leprazending Nederland is onderdeel van het Internationale 
netwerk van The Leprosy Mission Global Fellowship (TLM GF), dat zo’n 200 
projecten ondersteunt in 20 landen in Azië en Afrika. In Nederland richten we ons op 
fondsenwerving en kwaliteit & impact van de projecten. Daarnaast leveren we een 
actieve bijdrage aan TLMI, in beleid, medische kennis en organisatie.  

 
Sfeerschets bestuur 
Bestuursleden en medewerkers hebben hart voor de zaak. Professionaliteit en het 
belang van mensen met lepra staan voorop in onze beslissingen. De onderlinge 
sfeer is open, professioneel en ontspannen. We zijn kritisch op ons werk en durven 
elkaar te bevragen en gaan discussies niet uit de weg. Het geld dat we toevertrouwd 
krijgen van donoren besteden we zuinig en zorgvuldig, met een zo groot mogelijke 
impact voor de leprapatiënt. 
 
Rolverdeling bestuur en directie 
Leprazending is een stichting. Het bestuur fungeert als toezichthoudend bestuur en 
heeft het merendeel van de bestuurlijke en uitvoerende taken gedelegeerd aan de 
titulaire directeur. Daarnaast is er een dagelijks bestuur. De directeur is belast met de 
dagelijkse leiding van de organisatie en is eindverantwoordelijk voor de 
bedrijfsvoering. Het bestuur verwacht hierin initiatief en regievoering van de directeur, 
waarbij transparantie een belangrijke waarde is. 
 
De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur voor het door of namens 
hem uitgevoerde beleid en voor de taakuitoefening van de werkorganisatie. Hij 
draagt zorg voor de ontwikkeling van plannen en procedures gericht op het bereiken 
van de doelen van de stichting. De scheiding van taken en bevoegdheden tussen 
bestuur en directeur zijn vastgelegd in een bestuursreglement en een 
directiereglement.  
 
 

 
  



Taakomschrijving bestuursvoorzitter (M/V) 
Binnen het bestuur is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de 
voortgang van de werkzaamheden van het bestuur, het besluitvormingsproces, en de 
communicatie en de relatie tussen bestuur, directeur en medewerkers. Daarnaast 
heeft de voorzitter een belangrijke verbindende rol met het netwerk van The Leprosy 
Mission Global Fellowship.  
 
De bestuursvoorzitter: 

- Leidt de vergaderingen van het (dagelijks) bestuur; 
- Bewaakt als manager van de organisatie en geestelijk leider de christelijke 

grondslag en waarden van de organisatie; 
- Is verantwoordelijk voor het zekerstellen van de integriteit van het 

bestuursproces; 
- Ziet er op toe dat het bestuur conform de opgestelde bestuursregels en het 

wettelijke kader bestuurt; 
- Stimuleert en bewaakt het functioneren van (de relatie met) de directeur;  
- Werkt nauw samen met de directeur en garandeert zo mede de uitvoering van 

bestuursbesluiten, daarbij respecteert en bewaakt de voorzitter de specifieke rol 
en bevoegdheden van de directeur; 

- Is de eerstverantwoordelijke om de stichting naar buiten te vertegenwoordigen 

tenzij het om een specifieke deskundigheid gaat van een ander bestuurslid;  
- Heeft vrijheid van handelen binnen de geldende bestuursregels. Bij afwijking van 

geldende bestuursregels zal de voorzitter terughoudendheid betrachten en 
solistisch optreden vermijden. Dit om de verantwoordelijkheid van het gehele 
bestuur te respecteren en mogelijk te maken; 

- Is als manager van het bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor het proces 
van evaluatie en herbenoeming van bestuursleden; 

- Zal waar nodig helderheid aanbrengen waar verantwoordelijkheden thuis horen in 
organisatie dan wel in bestuur;  

- Is eventueel aanvullend nog verantwoordelijk voor zaken die voortkomen uit de 
toedeling van bevoegdheden, verantwoordelijkheden, functies, taken of 
aandachtsgebieden binnen het bestuur. 

 

Profiel van de voorzitter (M/V) 
Van de voorzitter van het bestuur worden, onverminderd de profielschets voor elk 
bestuurslid, specifieke kenmerken en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient de 
voorzitter:  
- Het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzitters-

functie in het bestuur te vervullen;  
- Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te 

vervullen bij de mening- en besluitvorming van het bestuur;  
- Over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van 

het bestuur en de directeur;  
- Over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat  extern zowel 

nationaal als internationaal een rol in het belang van de stichting kan worden 
vervuld ; 

- Over ruime kennis en ervaring te beschikken, zeker algemeen bestuurlijk, maar 
ook in specifieke deelgebieden bijvoorbeeld Missiologie, Internationale 
samenwerking en of Gezondheidszorg.  

- Over voldoende tijd te beschikken om te investeren in het werk van de stichting. 



 
Bij voorkeur is de voorzitter  

 Gecommitteerd christen met een duidelijke blijk van actieve beleving als 
christen (hoofd in relatie tot het hart); 

 Woonachtig in de regio voor een optimaal contact met de organisatie; 

 In het bezit van een relevant relatienetwerk met goede toegang tot 
organisaties en fondsen, die belangrijk kunnen zijn voor de stichting. 
 

Tijdsbesteding en bezoldiging 
- Voorbereiding en bijwonen van 8 vergaderingen per jaar (4 reguliere 

bestuursvergaderingen en 4 agenda voorbereidende vergaderingen); 
Deze vinden momenteel plaats van 19.30 tot 22.00 uur te Apeldoorn; 

- Eén bestuursdag per jaar, op een doordeweekse werkdag; 
- 1 x per jaar deelname aan meerdaagse buitenlandse Meeting of Members van 

TLM GF; 
- 1 x per jaar gesprek met Personeel van de stichting; 
- 1 x per jaar functioneringsgesprek met Directeur; 
- Beschikbaar voor (telefonisch) overleg met de directeur, ongeveer 3 tot 4 uur per 

maand; 
- De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed. 
 
Meer informatie 
Meer informatie is te vinden op de website: www.Leprazending.nl.  

Tijdens de kennismakings- en selectiegesprekken wordt nader ingegaan op de 
opdracht van het bestuur aan de nieuwe voorzitter. 

Contactpersonen zijn: 
- Erik Kolkman (vicevoorzitter bestuur), bereikbaar op: 06- 29 29 26 47  
- Ir. Henno Couprie (directeur) bereikbaar via kantoor: 055-7600500 of 06-455 98 

575 

Algemeen Profiel bestuursleden 

Bestuursleden worden geacht aan de volgende profielkenmerken te voldoen: 
- Gecommitteerd christen met een duidelijke blijk van actieve beleving als christen 

(hoofd in relatie tot het hart); 
- Affiniteit met de armen en onderdrukten in relatie tot christen zijn; 
- Bereid tot het leveren van de benodigde inspanning om effectief te functioneren; 
- Bereid tot deelname aan alle bestuursmomenten (ongeveer 6 tot 8 dagdelen per 

jaar); 
- Bereid tot ten minste één projectbezoek per bestuurstermijn; 
- Op minimaal 2 bestuursgebieden een waardevolle bijdrage aan het bestuur; 
- Beschikbaar voor mogelijk advies binnen competentie(s) (ongeveer 2 dagen per 

jaar); 
- Beschikbaar voor incidenteel bijwonen van vergaderingen van The Leprosy 

Mission Global Fellowship buiten Nederland; 
- Bij voorkeur bestuurlijke ervaring; 
- Bij voorkeur kennis van de Nederlandse kerkelijke kaart; 
- Goede algemene beheersing van de Engelse taal; 
- Geen tegenstrijdige belangen; 
- Van onbesproken gedrag; 

http://www.leprazending.nl/


- Geen medewerker van Leprazending. 
 
 
Portefeuilles en competenties bestuursleden.  
Binnen het bestuur bestaan de volgende portefeuilles: Lepra en (para)medische 
zaken, Ontwikkelingssamenwerking en entrepreneurship, Personeelszaken, 
Financiën, Juridische zaken, Marketing en media, Identiteit en Missiologie, Interne 
organisatie, Partnerrelaties en Relatie met TLM GF. We streven ernaar dat in het 
bestuur alle competenties aanwezig zijn, die nodig zijn voor bovenstaande 
portefeuilles.  
 
 
 


