DIRECTEUR (28 uur per week)
Eerlijk is eerlijk: we vonden het best jammer toen we hoorden dat onze huidige
directeur koos voor een nieuwe uitdaging. Maar wie zegt ons dat er niet méér
goede directeuren zijn? Daarom zijn wij vol vertrouwen op zoek naar misschien
wel de speld in de hooiberg – en wie weet ben jij dat! Zet jij als nieuwe
directeur van Welzijn Bommelerwaard de juiste lijnen uit? Ben jij tegelijkertijd
ons visitekaartje richting stakeholders? En pas je goed bij onze open
werkcultuur in onze platte organisatie met korte lijntjes? Dan zijn we op zoek
naar jou!
FUNCTIE-INHOUD
Bij Welzijn Bommelerwaard kom je terecht in een organisatie die haar zaakjes goed op
orde heeft. We zijn een financieel gezonde stichting. Maar zoals je weet is het
welzijnswerk in Nederland behoorlijk in beweging. Dat vereist een dynamische aanjager
met frisse ideeën die zijn/haar mannetje staat in het krachtenveld van alle partijen die
bij onze sector betrokken zijn.
Eén van jouw grootste uitdagingen is bijvoorbeeld dat je intensief en duurzaam
investeert in de twee gemeentes in ons werkgebied: Zaltbommel en Maasdriel. Zij zien
graag dat Welzijn Bommelerwaard een voortrekkersrol inneemt in vernieuwing, mogelijk
andere beleidskeuzes en een intensievere samenwerking met andere welzijnspartijen. In
dit alles neem jij pro-actief en zonder angst voor verandering het voortouw.
Verder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heb jij de dagelijkse leiding
Presenteer je voorstellen voor strategisch beleid aan het bestuur
Vertaal je strategische beleidsplannen in een activiteitenplan naar doelstellingen
(en faciliteer je de realisatie hiervan)
Vertegenwoordig je onze organisatie in contacten met externe partijen
Draag je de missie, visie en cultuur van onze organisatie uit
Ontwikkel je netwerken die de positie van onze organisatie versterken
Beïnvloed je het imago van onze organisatie
Maak je afspraken met financieringsinstanties over financiële middelen (en creëer
je hier draagvlak voor)
Ontwikkel en implementeer je plannen voor het genereren van tweede en derde
geldstromen

DE PROFESSIONAL DIE WIJ ZOEKEN
•
•
•
•
•

Heeft een relevante opleiding op HBO- of academisch niveau
Beschikt over ruime kennis van en affiniteit met het sociaal domein
Weet van wanten als leidinggevende in de maatschappelijke dienstverlening
Heeft verbinden, zowel intern als extern, goed in de vingers
Is naast een geboren verbinder ook toegankelijk, pragmatisch, inhoudelijk
bevlogen, ontwikkelingsgericht, vooruitdenkend en initiatiefrijk

DE PERSOONLIJKHEID DIE WIJ ZOEKEN*
Als directeur van Welzijn Bommelerwaard beschik je tegelijkertijd over een stevige maar
ook menselijke/warme persoonlijkheid. Je deinst niet terug voor de rol van strateeg die
met een helikopterview het speelveld overziet en op basis hiervan plannen bedenkt en

implementeert, op processen en doelen stuurt, en financieel het overzicht houdt. Net zo
goed ben je laagdrempelig en sta je dichtbij de mensen (stakeholders, mensen in het
werkveld, collega’s). Je inspireert, motiveert en zorgt voor een positieve en warme sfeer.
(*Humor staat niet in dit rijtje, want humor vinden we vanzelfsprekend. We werken hard,
maar er mag zeker ook gelachen worden – graag zelfs!)

OVER STICHTING WELZIJN BOMMELERWAARD
Welzijn Bommelerwaard staat voor verbindend welzijnswerk binnen de gemeente
Maasdriel en Zaltbommel: meebouwen aan de participatiesamenleving, inwoners helpen
om een betere kwaliteit van leven te krijgen en om hun sociale netwerken te versterken.
We zijn een organisatie die zich volop richt op de veranderingen en behoeftes in de
maatschappij. De organisatie bestaat uit 16 enthousiaste, gemotiveerde, professionals
met ieder hun eigen vakgebied. Daarnaast zijn er meerdere vrijwilligers aan de
organisatie verbonden.

ONS AANBOD
•
•
•
•

CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening schaal 12 (max. € 5.946,-)
Een plek waar je je verder kunt ontwikkelen als senior-welzijnsprofessional
Veel vrijheid om je werktijden zelf in te plannen
Een warm bad met fijne, betrokken en met elkaar verbonden collega’s

SOLLICITATIEPROCEDURE
Dit is de tweede keer dat wij deze vacature onder de aandacht brengen. De
eerste publicatie leverde weliswaar goede, maar helaas niet de in onze ogen
geschikte kandidaat op. Denk je dat jij voor deze functie geknipt bent? Dan is
dit een nieuwe kans!
Met andere woorden: voldoe jij aan ons profiel en heb jij zelf zoiets van: ik sta te
popelen om deze uitdaging aan te gaan? Dan zien wij jouw motivatie inclusief cv graag
voor 25 juni tegemoet! Het is ons streven om kandidaten voor de zomervakantie uit te
nodigen voor een oriënterend gesprek, een gesprek met collega’s en een
arbeidsvoorwaardengesprek. Als het aan ons ligt gaat je per 1 september bij ons aan de
slag!
Reacties graag naar Christel Molenschot (cmolenschot@welzijnbommelerwaard.nl). Voor
vragen over deze functie kun je bellen met voorzitter van bestuur Francien van Dam:
(06) 24 76 51 91. Zij is ook bereikbaar via het e-mailadres
voorzitter@welzijnbommelerwaard.nl.

