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Stichting ‘t Huus 
Stichting ’t Huus is in 2009 opgericht en is een organisatie die op diverse locaties in Zeeuws-
Vlaanderen zorg en ondersteuning biedt bij wonen en dagbesteding aan meer dan 40  kinderen, 
jongeren en volwassenen met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking in Oost-Zeeuws 
Vlaanderen. 
 
Stichting ’t Huus staat voor kleinschaligheid, cliëntgerichte zorg, persoonlijk contact en 
individuele aandacht. Zo kunnen de cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is afgestemd 
op hun mogelijkheden, wensen en ambities. 
 
Samen met een team van ongeveer dertig enthousiaste begeleiders, een orthopedagoog en 
verpleegkundigen worden de verschillende opvangmogelijkheden georganiseerd. De 
begeleiders zijn professioneel, betrokken en hebben een opleiding die zorg gerelateerd is. Iedere 
begeleider maakt weer deel uit van een klein team rondom de cliënten op de dagbesteding of de 
woongroep. Hierdoor zijn cliënten en zijn of haar netwerk gekend en is het fijn om te werken of 
wonen bij ’t Huus. 
 
Binnen stichting ’t Huus staat de unieke persoonlijkheid van de individuele cliënt centraal. 
Daarom wordt een integratieve pedagogische visie gehanteerd. Dit houdt in dat verschillende 
pedagogische inzichten afwisselend samengaan, waarbij de individuele cliënt de basis vormt, 
door wiens behoeften en kwaliteiten het accent van de begeleiding wordt bepaald. 
Kleinschaligheid is de grote kracht van stichting ’t Huus, waardoor deze individuele benadering 
mogelijk wordt gemaakt 
 
 
Missie & visie van Stichting ‘t Huus 
De missie van Stichting ’t Huus is om een bijdrage te leveren aan goede zorg voor personen met 
een matige tot ernstige verstandelijke beperking in de regio Zeeuws Vlaanderen.  
 
We vinden dat ieder mens uniek is met zijn mogelijkheden en beperkingen en dat ieder 
mens recht heeft op een goed leven. Persoonlijk contact, een individuele benadering en 
cliëntgerichte zorg vinden wij belangrijk, met voldoende aandacht voor de wensen van 
de cliënt. Wij bieden ondersteuning vanuit een kleinschalige setting en in samenwerking 
met ouders en verwanten, om zo een thuis buiten huis te kunnen bieden voor onze 
cliënten. De lijntjes met ouders en verwanten zijn over het algemeen kort. Wij hechten 
veel waarde aan deze samenwerkingsrelatie en zijn ervan overtuigd dat deze 
samenwerking de zorgverlening ten goede komt. Ook staan we open voor 
samenwerking met externe (zorg)organisaties. 
 
Kernwaarden van Stichting ‘t Huus 
Dankzij de kernwaarden maken wij onze missie en visie waar. Deze geven richting aan hoe we 
omgaan met elkaar, met onze cliënten en met onze samenwerkingspartners. Onze kernwaarden 
zijn:  

- Betrokkenheid 
- Aandacht 
- Samenwerken 
- Betrouwbaarheid 
- Plezier 
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De functie van Bestuurder bij Stichting ‘t Huus 
Stichting ’t Huus is een stichting met korte lijnen. Daarom is zij op zoek naar een bestuurder met 
een heldere toekomstvisie, die goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. De bestuurder is zichtbaar binnen de organisatie en stuurt op een heldere, consistente 
manier en met gevoel voor verhoudingen, zet mensen in hun kracht en weet te verbinden.  
 
Daarbij heeft de bestuurder een scherpe en integrale visie op zowel zorgverlening en 
zorgprocessen als op financiering en bedrijfsvoering. Hij/zij is zakelijk en resultaatgericht maar 
beschikt daarnaast over een warm hart voor de cliënten, medewerkers, ouders, verwanten en 
vrijwilligers van Stichting ‘t Huus. 
 
De bestuurder van Stichting ’t Huus heeft de taak om de organisatie verder te ontwikkelen en te 
positioneren. Hij/zij is ondernemend ingesteld en werkt intensief samen met het 
managementteam. De bestuurder heeft inhoudelijke kennis van de gehandicaptenzorg en de 
verschillende financieringsvormen (Jeugdwet, Wlz, PGB, WMO) en weet deze  bedrijfsmatig 
verantwoord door te vertalen naar Stichting ’t Huus. 
 
De functie inhoud: 
De bestuurder:  

• is integraal verantwoordelijk voor het totaal te voeren en gevoerde beleid, legt 
verantwoording af aan de Raad van Toezicht; 

• draagt zorg voor heldere communicatie en constructieve samenwerking  
• heeft de algehele dagelijkse leiding van Stichting ‘t Huus en is voorzitter van het 

managementteam; 
• stuurt de organisatie aan op het gebied van personele, organisatorische en budgettaire 

aangelegenheden; 

• draagt verantwoording en zorgt voor kwalitatief goede zorgverlening 
• draagt zorg voor een gezonde financiële positie, financieel beheer en financiële 

verantwoording; 
• voert strategisch en algemeen beleid uit.  
• draagt zorg voor de vertaling van externe ontwikkelingen in de zorg en financiering naar 

een heldere visie en strategisch beleid met inachtneming van de risico’s. Maakt daarbij 
gebruik van eigen waarnemingen en input van Raad van Toezicht, Cliëntenraad, 
Ondernemingsraad en het managementteam. 

• stuurt op de vertaling van strategisch beleid naar concrete jaarplannen en doelstellingen 
en faciliteert de realisatie daarvan.  

• houdt de personeels- en organisatieontwikkeling in balans met de beschikbare middelen 
en doelstellingen van de organisatie; 

• onderhoudt actief de relatie met Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad; 
• onderhoudt actief de relatie binnen de organisatie en is zichtbaar binnen het primaire 

proces. 
• onderhoudt en ontwikkelt de relatie met financiers, stakeholders en ketenpartners. 

 
Competenties en persoonskenmerken: 

✓ Toekomstgericht en koersvast: heeft een beeld van en weet wat speelt in de 
maatschappelijke context en wil zich inzetten voor de koers van Stichting ‘t Huus; 

✓ Omarmt de missie, visie en kernwaarden van Stichting ’t Huus  
✓ Netwerkleiderschap: beweegt gemakkelijk extern en weet op bestuurlijk niveau de 

reputatie van Stichting ‘t Huus hoog te houden. 
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✓ Persoonlijke ontwikkeling: is intrinsiek gemotiveerd zichzelf te ontwikkelen een neemt 
hiervoor o.a. deel aan intervisiebijeenkomsten. 

✓ Ruimte biedend leiderschap: samen met het managementteam, de medewerkers/de 
teams eigen regie doen nemen binnen de context van het beleid; 

✓ Samenwerkingsgericht: in- en extern verbindend op relatie en op maatschappelijke 
waarde en weet synergie in samenwerking te realiseren; 

✓ Evenwichtig en open: is toegankelijk, gaat het goede gesprek aan, bestuurt vanuit 
vertrouwen en rust, is rolvast en  procesmatig sterk; 

✓ Participatief besluitvaardig: betrekt relevante actoren én kan knopen doorhakken en 
kansen pakken; 

✓ Eigentijds werkgever: weet trots en vitaliteit van medewerkers te versterken, heeft hart 
voor persoonsgericht werken en leren, hecht belang aan het versterken van 
medezeggenschap en draagt zorg voor goede kaders voor en ondersteuning van 
eigenaarschap van medewerkers. 

✓ Als aanvullende persoonskenmerken is gewenst dat de bestuurder kan relativeren, 
beschikt over humor en communicatief sterk is. 

 


