
 

Vacature Leidinggevende Welzijn   
‘van Houten&co’ – Houten

 
 
Wil jij echt iets betekenen voor de samenleving en ben je daarnaast iemand die gewend is om 
beslissingen te nemen? Vanwege het vertrek/afscheid van onze collega zijn we op zoek naar 
een leidinggevende Welzijn. Ben jij een leidinggevende die tevens als coach voor zijn/haar 
medewerkers kan fungeren en die wel van aanpakken weet? Solliciteer dan direct! 
 
“Meedoen doe je altijd samen met anderen en samen maken we Houten nog mooier.” 
Met ruim 550 vrijwilligers, vele actieve inwoners en circa 32 medewerkers is ‘van Houten&co’  
de welzijnspartner die midden in de Houtense samenleving staat en inwoners de gelegenheid 
biedt hieraan actief deel te nemen. In direct contact met inwoners weten we wat er speelt, 
kennen we mensen in kwetsbare situaties en weten samen met inwoners kansen te benutten. 
We stimuleren mensen om mee te doen en ondersteunen initiatieven waardoor we de 
sociale verbondenheid kunnen vergroten.  'van Houten&co' wil de kracht in de samenleving 
aanboren en dit verzilveren in partnerschap met burgers, gemeente en organisaties. 
 

Wat ga je als Leidinggevende Welzijn bij ons doen? 
‘van Houten&co’ is op zoek naar een leidinggevende: een ervaren en creatief professional die 
veranderingen in de samenleving weet te vertalen in een daarbij aansluitende aanpak, waar 
bij de leefwereld van mensen centraal staat. De nieuwe collega weet veranderingen binnen 
haar/zijn teams te implementeren door mensen mee te nemen: een coachend 
leidinggevende die werkt vanuit talenten van medewerkers. We zoeken een netwerker die 
gericht is op het leggen van verbindingen in het algemeen en de samenhang in de zgn. nulde 
lijn in het bijzonder. Iemand die kansen ziet en deze omzet in daden en concrete resultaten.  
 

 Wat vragen wij van jou als Leidinggevende Welzijn? 
 Kennis: HBO werk- en denkniveau   

 Ervaring met de van toepassing zijnde werksoort (algemeen welzijn) 

 Kennis van en inzicht in de inrichting van de diverse disciplines van de instelling 

 Kennis van het sociaal domein  
 
We zoeken het type ‘no nonsens met een hart’ die de volgende kenmerken bezit: 
 

 Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers;  

 Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatie-
eenheid 

 Plan- en organisatievermogen 

 Analytisch vermogen 

 Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van 
ontwikkelingen  

 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van 
beleidsplannen en het onderhouden van contact met in- en externe contactpersonen 



Wat bieden wij jou als Leidinggevende Welzijn? 
Wij bieden jou een functie in een diverse en uitdagende omgeving. Iedere dag doe je 
betekenisvol werk binnen een leuk team en kun je jouw functie verder vormgeven. Hiernaast 
bieden wij jou: 
 

 Een uitdagende baan (24 uur per week) met genoeg kansen om jezelf te 
ontwikkelen; 

 Goed salaris (CAO Welzijn schaal 10) en een Individueel Keuze Budget; 

 Pensioenregeling; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 
 
Kortom; een betekenisvolle baan binnen een platte organisatie. Spreekt dit je aan? Solliciteer 
dan direct! 
 

Sollicitatieprocedure 
Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Willy Lageveen, 
directeur/bestuurder, tel.: 030-7001500.  
Natuurlijk kun je ook direct solliciteren op deze mooie functie. Wij ontvangen dan graag 
uiterlijk 1 september 2019 jouw CV en motivatie via de mail: m.schaap@vanhoutenenco.nl 
 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
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