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Profiel Voorzitter Stichting ShivA
Algemeen
Stichting ShivA is in 2001 gestart met de begeleiding van mensen in Nederland met de diagnose
HIV/AIDS bij zingevingsvragen en spiritualiteit.
In 2008 heeft ShivA haar werkterrein met het project ‘Positive Sisters’ verbreed met een focus op
migrantenvrouwen. Ervaringsdeskundige migrantenvrouwen vervullen hierin een voorbeeldrol voor
lotgenoten met eenzelfde achtergrond. Dit project is zo succesvol verlopen dat op dit moment een
vergelijkbaar project is gestart met mannen.
ShivA ontvangt geen structurele gelden en is vanaf het begin volledig afhankelijk van fondsen die de
doelstelling van ShivA steunen.
ShivA heeft de afgelopen jaren binnen de sector een naam opgebouwd en wordt gezien als een
succesvolle partner.
Van pioniersfase naar professionele fase
Stichting ShivA bevindt zich door het succes en geleidelijke groei van de organisatie in de overgang
van de pioniersfase naar een meer professionele fase.
In 2001 gestart met één persoon, nl de directeur, vanaf 2006 rechtspersoon met een bestuur.
Inmiddels bestaat de organisatie uit een directeur, bijgestaan door twee vaste krachten, twee ZZP’ers
en ruim 80 vrijwilligers.
Deze groei heeft effect op de inrichting van de organisatie.
Daarnaast streeft ShivA, na jaren afhankelijk te zijn geweest van fondsen, naar meer structurele
financiering en is gestart met onderzoek naar mogelijkheden voor verduurzaming.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Het huidige bestuur bestaat uit vier
personen. Het streeft ernaar een toezichthoudend bestuur te zijn maar gezien de overgangsfase
heeft dit nog niet geheel vorm kunnen krijgen.
Het bestuur vergadert vier keer per jaar, fungeert als klankbord voor de directeur en verricht in
voorkomende situaties (nog) uitvoerende taken.
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter van het bestuur, is stichting ShivA op zoek naar een
nieuwe betrokken en gemotiveerde voorzitter die ShivA deze belangrijke transitiefase verder helpt
vorm te geven.
Profiel
Wij zoeken een voorzitter die

bestuurlijke ervaring heeft en bindende kwaliteiten

affiniteit heeft met het werkveld van stichting ShivA

richting kan geven aan de doelstelling van de stichting

een stimulerende rol vervult in professionaliseringsfase van de stichting en de verduurzaming
van de financiering en de activiteiten

een juist evenwicht kan hanteren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

een klankbord kan zijn voor de directie;

beschikt over een aantal voor de stichting relevante netwerken;

de stichting op bestuurlijk niveau intern en extern vertegenwoordigt
Gezien de doelgroep (>80% vrouwen) en gezien de balans in het bestuur zoekt ShivA een vrouw als
voorzitter.

