
 

Vacature directeur m/v 

In verband met vroeg pensionering van de huidige directeur is het bestuur van SWOVE op zoek naar 

een nieuwe directeur per juni 2020.  

SWOVE – dit zijn wij 

Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven is een door de gemeente Veldhoven gesubsidieerde 

welzijnsorganisatie die zich richt op ouderen, mensen met een beperking en hun mantelzorgers. 

De Stichting heeft een bestuur van 6 leden. 

De directeur ressorteert onder het bestuur van SWOVE en geeft leiding aan een team van 11 

enthousiaste medewerkers. 

De Stichting wil er - samen met andere partijen - aan bijdragen dat ouderen waardig ouder kunnen 

worden in hun eigen omgeving en kunnen participeren in de inclusieve samenleving van Veldhoven. 

Dit doet de organisatie samen met ruim 200 vrijwilligers die het fundament en gezicht van onze 

organisatie vormen.  

Onze kerntaken 

SWOVE stimuleert en informeert Veldhovenaren op een eigen wijze, die inspirerend werkt en aanzet 

tot actie om zolang mogelijk verantwoord zelfstandig thuis te blijven wonen. We richten ons hierbij 

op het ontplooien en versterken van de eigen kracht. We bieden samen met andere organisaties 

preventief en op aanvraag ondersteuning aan ouderen, mantelzorgers en vrijwilligers. Waar het 

nodig is, versterken wij sociale netwerken en ontwikkelen we nieuwe vraaggerichte initiatieven. 

SWOVE is een flexibele en innovatieve organisatie, die haar activiteiten, werving en inzet van 

vrijwilligers aanpast als de ontwikkelingen daarom vragen. De focus zal hierbij verschuiven naar meer 

inzet op netwerkversterking binnen de wijken.  

Profiel nieuwe directeur  

Wij zoeken een directeur die coördineert, delegeert en zorgt voor het realiseren van werkzaamheden 

binnen de organisatie vanuit een duidelijke visie en missie. Hij/zij is verantwoordelijk voor het 

inhoudelijke en financiële beleid. Hij/zij geeft leiding aan het team van medewerkers, stimuleert hen, 

geeft vertrouwen en pakt door daar waar nodig is. 

Hij/zij is het boegbeeld van de organisatie. Als zodanig voorziet hij/zij in een heldere interne 

organisatie voor de medewerkers en bestuursleden. En onderhoudt hij/zij externe contacten, zodat 

SWOVE als eenheid naar buiten treedt met een duidelijke missie en visie. 

Binnen de organisatie zorgt hij/zij voor een goed personeelsbeleid, geeft medewerkers de 

verantwoordelijkheid die zij aankunnen, biedt hen de ruimte en ziet wat zij nodig hebben om 

optimaal te kunnen presteren. 

De uitdagingen voor de komende jaren zijn het vormgeven van een professionele relatie met onze 

stakeholders, het verkrijgen van de nodige budgetten en het realiseren van een nieuwe locatie. 



 

Herkent u zich hierin? 

U bent ambitieus, verbindend, gericht op samenwerking, inspirerend, ondernemend en 

vernieuwend. 
U bent integer, hebt een groot empathisch vermogen, wilt effectief en oplossingsgericht werken, 

bent flexibel, sociaalvaardig en natuurlijk een teamspeler binnen de organisatie van SWOVE. 
U hebt een duidelijke visie op het gebied van welzijn, wonen en zorg en weet deze goed over te 

brengen.  

U weet op hoofdlijnen wat er speelt aan beleidsontwikkelingen op het gebied van welzijn, wonen en 

zorg. En hebt kennis van het regionale welzijns-en zorgnetwerk, de sociale kaart. 

U kunt trends in de welzijnszorg signaleren en omzetten naar concrete beleidsvoorstellen, die 

aansluiten bij de ontwikkeling op het sociaal domein en passen bij de eisen die daaraan gesteld 

worden. 

U weet uitvoering te geven aan het financiële beleid en werkt en denkt op HBO/academisch niveau.   

U kunt goed communiceren. 

En zeker niet op de laatste plaats  

U beschikt over de juiste kwaliteiten om een team te leiden en waar nodig te stimuleren en te 

enthousiasmeren. 

 

Dit bieden wij 

Een boeiende en uitdagende directeursfunctie voor 24-28 uur per week. 

Een dynamische en stimulerende werkplek met voldoende ruimte voor innovatie en visie.  

Een zeer gepassioneerd team dat welzijn in Veldhoven echt op de kaart wil zetten en houden. 

Arbeidsvoorwaarden volgens cao Sociaal Werk, schaal 11 

Salaris afhankelijk van ervaring en leeftijd. 

 

Hebt u interesse in de functie en herkent u zich in het profiel? Stuur dan uw sollicitatie met CV voor 

1 december 2019 naar vacature@swove.nl 

Voor meer informatie bekijk de website van SWOVE: www.swove.nl  
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