
Vacature voorzitter Stichting Ypsilon Amsterdam

Nu haar huidige voorzitter om gezondheidsredenen zijn functie heeft moeten neerleggen zoekt
de werkgroep van Ypsilon Amsterdam een nieuwe voorzitter.

‘De sfeer in de werkgroep is goed, samen steunen we GGZ-mantelzorgers en hun naasten en 
denken mee over het gemeentelijke beleid. Het werk geeft voldoening. Je pakt taken op waar 
je goed in bent maar het is ook fijn om nieuwe dingen te leren. Dat kan allemaal bij Ypsilon 
Amsterdam’, vertelt een vrijwilliger van de werkgroep.

Voorzitter met ervaring
We zoeken een verbinder en bemiddelaar, die goed kan organiseren en vergaderingen 
voorzitten; iemand met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
Kennis van ICT strekt tot aanbeveling.
De voorzitter van Ypsilon Amsterdam heeft affiniteit en ervaring met GGZ problematiek, met
name met mensen met psychosegevoeligheid, en de ondersteuning van familieleden van 
patiënten met psychosegevoeligheid; relevante bestuurlijke en organisatorische capaciteiten 
(of bereidheid te leren); kennis van zorg- en welzijnsorganisaties, liefst met een relevant 
netwerk en bij voorkeur in Amsterdam; houdt de ontwikkelingen in de zorg bij.
De voorzitter neemt naast de penningmeester en secretaris zitting in het bestuur van de 
Stichting Ypsilon Amsterdam.

Achtergrondinformatie
Ypsilon Amsterdam behartigt de belangen van familie en andere naastbetrokkenen van 
mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen. We zijn één van de 42 afdelingen 
van de vereniging Mind Ypsilon Nederland en onderscheiden ons wat betreft grootte en 
veelheid/diversiteit van activiteiten. Ypsilon Amsterdam heeft ca 350 leden, waarvan 
ongeveer 22 een actieve rol vervullen.

Werkgroep – taken
De werkgroep van Ypsilon Amsterdam bestaat nu uit zes leden, vrijwilligers die diverse taken
vervullen ten behoeve van naasten/mantelzorgers van mensen met psychosegevoeligheid.
De taken zijn: regelmatig overleggen, thema-avonden met spreker organiseren, 
gespreksmiddag voor (nieuwe) leden, telefonisch adviesdienst, drie keer per jaar een 
nieuwsbrief publiceren, adviseren gemeenteambtenaren, politici en 
zorgaanbieders/verzekeraar ten aanzien van beleidsvraagstukken. Jaarlijks een financieel en 
activiteiten verslag publiceren; het beleidsplan en de website actualiseren. Ypsilon 
Amsterdam is nauw verbonden aan de stichtingen Wonen Ypsilon Amsterdam en de 
Amsterdamse Ypsilon woonprojecten, Kraaipan Oase en Staalman Oase. Ypsilon Amsterdam 
heeft een zetel in de Ledenraad van Ypsilon Nederland. 

Contact
Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie? Kijk op onze website: 
www.ypsilon-amsterdam.nl/Nieuws/vacaturevoorzitter.
Voor het maken van een afspraak kunt u een e-mail sturen naar: ypsadam@ypsilon-
amsterdam.nl of neem contact op met Rita Loholter (020 6143575), bij geen gehoor graag 
naam en telefoonnummer inspreken.
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