
Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, 

werk, hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor 

iedereen vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te 

groeien in een kansrijke omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en 

problemen. Soms gelegen in de problematiek van de jongere, soms in die 

van zijn leefomgeving, soms door een combinatie hiervan. Hierdoor is het 

vinden van het juiste pad voor iemand soms erg lastig. Soms zijn er veel 

omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te komen. Het 

startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te kijken, 

ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt 

bepaald door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door 

actieve, betrokken, persoonlijke bejegening.  

De Moerbei is een dochteronderneming van Villa Boerebont, waarbinnen we 

zinvolle dag invulling bieden aan jongeren en volwassenen met diverse 

achtergronden en begeleidingsvragen. De Moerbei zorgt voor een positieve 

stimulerende omgeving, waarin deelnemers hun talenten en interesses leren 

ontdekken, inzetten en ontwikkelen.  

Binnen Villa Boerebont en de Moerbei werken ruim 80 betrokken 

medewerkers en stagiaires. Daarnaast hebben we een geweldige groep aan 

vrijwilligers die ons dagelijkse bijstaan. 

Villa Boerebont/De Moerbei is op zoek naar een  

directeur/bestuurder met aandachtsgebied bedrijfsvoering  

voor 28 uur per week 

Veilig, Verbonden, Vooruit! Dat zijn onze kernwaarden. Dit zijn geen loze 

woorden, maar worden binnen de organisatie echt gevoeld en uitgedragen 

door alle collega’s.  



Voor ons is het belangrijkste dat de eigenheid van de stichting behouden 

blijft en dat we een nieuwe bestuurder krijgen die zich van nature kan 

conformeren aan onze kernwaarden. Een bestuurder die zijn/haar warme 

oprechte karakter kan combineren met een zakelijke blik.  

Je bent iemand die inhoud kan geven aan maatschappelijk ondernemen en 

die risico’s durft te nemen; je denkt buiten geijkte paden en durft daarbuiten 

ook beslissingen te nemen. We zouden graag onderstaande eigenschappen 

bij je terug willen zien: 

• benaderbaar, oprecht, integer; 

• organisatie- en omgevingssensitief, empathisch vermogen; 

• bindingskracht, daadkracht, een bruggenbouwer; 

• Innovatief; 

• weet te boeien en te binden, enthousiasmerend en transparant. 

Welke werkzaamheden wachten er op je? Je bent integraal 

eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Stichting Villa Boerebont en 

de Moerbei en draagt samen met je collega bestuurder (die het 

aandachtsgebied zorg onder haar heeft) de integrale 

eindverantwoordelijkheid voor het strategische functioneren van de 

organisaties. Je geeft op inspirerende wijze leiding aan 5 collega’s binnen de 

stafafdelingen (HR, ICT, Facilitair, Financiën) en de Moerbei. Je bevordert 

hierbij de samenhang in de organisatie. Je bent mede het boegbeeld van de 

organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van 

Stichting Villa Boerebont en De Moerbei. Zowel binnen als buiten de 

organisatie ben je in staat actief verbindingen te leggen. Je staat in nauw 

contact met het zorgkantoor, gemeenten en sluit aan bij 

innovatietafels/netwerkbijeenkomsten.  

 



Je ontwikkelt vanuit de visie van Stichting Villa Boerebont/De Moerbei en met 

oog voor omgevingsontwikkelingen een strategie die recht doet aan de 

gewenste positie van Stichting Villa Boerebont/De Moerbei als professionele 

dienstverlener en als werkgever in de regio. 

Je draagt mede zorg voor de uitstraling van de stichting met behoud van het 

kleinschalige, professionele karakter. Het strategisch 

beleidsplan/meerjarenbeleidsplan geef je samen met je collega bestuurder 

verder vorm.  

Daarnaast treedt je op als een gewaardeerde gesprekspartner van de MR en 

andere belanghebbenden en geeft gestalte aan een effectieve 

samenwerking met de Raad van Toezicht. 

Wat breng je mee aan kennis en ervaring? Je beschikt over aantoonbare 

ervaring als integraal eindverantwoordelijke in een zorg/maatschappelijke 

organisatie. Kennis en ervaring met financiële bedrijfsvoering zijn een vereiste. 

Wij komen ook graag in gesprek met bijvoorbeeld een sectormanager die 

toe is aan een volgende stap naar bestuursniveau. Vanzelfsprekend beschik 

je over een lange termijnvisie op het werkveld en op maatschappelijke 

ontwikkelingen. 

Wat kun je verwachten? Allereerst voldoening. Wij zijn een organisatie die 

denkt vanuit mogelijkheden en talenten. Ook voor onze eigen medewerkers. 

Daarbij heb je veel vrijheid om je eigen inzichten en creativiteit in te brengen 

en echt uit te blinken in deze rol. Je krijgt een geweldig team met 

inspirerende collega’s die jou met open armen gaan ontvangen. Een team 

wat zich steeds wil verbeteren en waarbinnen iedereen een rol heeft kijkend 

naar zijn/haar talenten, kennis en vaardigheden. 

 



We bieden je een jaarcontract voor 28 uur per week. De intentie voor 

verlenging voor onbepaalde tijd spreken we zeker uit! De Cao Sociaal Werk is 

van toepassing op onze organisatie, deze functie valt in salarisschaal 12 

(5946,- bruto op basis van 36 uur). De Cao heeft een individueel 

keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 

bovenwettelijke dagen naar eigen vrijheid gedurende het jaar ingezet 

kunnen worden.  

We voeren binnen de organisatie een continue dialoog met elkaar over 

talenten en kernwaarden. We vinden het belangrijk dat iedereen zich telkens 

blijft afvragen wat hun bijdrage is aan de bedoeling van de organisatie.   

Word jij enthousiast van deze baan? Neem telefonisch contact met ons op! 

Neem contact op met Evelien Vermeij (Raad van Bestuur), 06-40938698 of 

met Zoe Smit (Raad van Bestuur), 06-29292558. Je motivatiebrief en curriculum 

vitae mogen gestuurd worden naar hr@villaboerebont.nl ter attentie van Ellen 

van Aard, HR-Businesspartner. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure 
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