
 

Vacaturetekst Bestuurder Stichting ’t Huus 

Bestuurder (0,5- 0,8 Fte) 
 
Vanwege het vertrek van de huidige bestuurder, is Stichting ‘t Huus op zoek naar een bestuurder die 
bereid is, samen met de cliënten, medewerkers, ouders, verwanten en vrijwilligers, met passie de 
ambities van Stichting ’t Huus te realiseren. De bestuurder die we werven heeft als belangrijke taak 
om mee te bewegen met en te anticiperen op de veranderingen in de zorg, de ontwikkeling van de 
organisatie voort te zetten en de missie, visie en kernwaarden van Stichting ’t Huus te omarmen.  
 
De organisatie 
Stichting ’t Huus is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt bij wonen en dagbesteding aan 
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 onze cliënten een kwalitatief goed leven leiden dat is 
afgestemd op hun mogelijkheden, wensen en ambities. 
 
Wat ga je doen? 
Als bestuurder van Stichting ’t Huus ben je eindverantwoordelijk voor de leiding van de organisatie 
en faciliteer je de organisatie in het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod. Hierbij 
zijn een aantal specifieke uitdagingen. 
 
Stichting ’t Huus is de laaste jaren gestaag gegroeid en heeft hiermee mooie resultaten behaald. De 
uitdaging voor de komende jaren is deze resultaten te consolideren. Onder andere door het 
realiseren van ontwikkeldoelen en afspraken die voortvloeien uit de afspraken met zorgkantoor en 
gemeenten, met eigen inzet en met samenwerkingspartners en het borgen en harmoniseren van de 
ontwikkelingen binnen Stichting ’t Huus. 
 
Daarnaast vraagt de groei van Stichting ’t Huus van de afgelopen jaren om verdere 
professionalisering van de organisatie op het gebied van bedrijfsvoering, waarbij ook onderzocht 
wordt of een shared service center op bedrijfsvoering aspecten gerealiseerd kan worden.  
Aandachtsgebieden hierbij zijn: 

• Toekomstbestendige bedrijfsvoering om een positief exploitatie resultaat te borgen 

• Borgen en optimaliseren van processen 

• Sturing op een sluitende PDCA cyclus 

• Duurzaamheid  

• Innovatie 
 
Wat verwachten wij? 
Een kleine organisatie vraagt om een bestuurder met veelzijdige competenties en ervaring, het 
schaap met de vijf poten. Wij zoeken een man of vrouw met het volgende profiel: 

• Je hebt hart voor de (gehandicapten-)zorg en bewezen affiniteit met de doelgroep van 
stichting ‘t Huus; 

• Je beschikt over een HBO+ / academisch werk- en denkniveau; 
• Je hebt ruime leidinggevende ervaring en daarbij integrale eindverantwoordelijkheid 

gedragen over een organisatie of substantieel organisatieonderdeel; 
• Je bent ondernemend; 
• Je beschikt over uitstekende communicatieve-, netwerk- en 

onderhandelingsvaardigheden; 
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• Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en zoekt op een 
natuurlijke manier verbinding en samenwerking met externe stakeholders; 

• Je werkt vanuit betrouwbaarheid en integriteit; 
• Je weet je goed te verbinden met de mensen, maar schroomt tegelijkertijd niet om 

besluiten te nemen; 
• Je combineert een flinke dosis zorginhoudelijke kennis en ervaring met ruime kennis en 

ervaring op het gebied van bedrijfsvoering; 
• Je weet uit ervaring hoe je veranderprocessen succesvol moet doorvoeren. 

 
Wat bieden wij? 
Bij Stichting ‘t Huus krijg je de gelegenheid om bij een zelfstandige kleinschalige organisatie in een 
mooie bestuurderspositie te stappen. Je kunt aan de slag met een bijzondere en ambitieuze 
doelstelling. Het dienstverband wordt aangegaan met een contract voor onbepaalde tijd en beloning 
wordt vastgesteld in onderling overleg.  
 
De omvang van het dienstverband wordt in overleg vastgesteld en bedraagt ten minste 50 % van het 
fulltime dienstverband. 
 
Reageren 
Heb je interesse? Dan ontvangen wij graag een motivatiebrief en CV via rvt@stichtingthuus.nl.  
Voor meer informatie lees je het volledige profiel voor Bestuurder van Stichting ’t Huus of neem je 
contact op met de voorzitter van de Raad van Toezicht Wilco Dobbelaar: 06-50230624. 
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