
 
 

Voor SWOA zoeken wij 

 

een hands-on Directeur-Bestuurder die mensen weet te inspireren en laat excelleren 

 

Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) zoekt een nieuwe directeur-bestuurder. De aanleiding 

is dat de huidige bestuurder na 17 jaar SWOA geleid te hebben, toe is aan een nieuwe stap. 

 

SWOA levert uiteenlopende en vernieuwende diensten, al dan niet in projectverband, binnen 

Arnhem op het terrein van ouderen, welzijn en zorg. SWOA staat bekend om zijn vernieuwende 

aanpak en oorspronkelijke initiatieven. SWOA wordt binnen Arnhem bij zowel de gemeente, 

klanten en vrijwilligers erg gewaardeerd. De tevredenheidscores zijn bovengemiddeld hoog. 

 

SWOA heeft in de basis met de gemeente Arnhem een subsidie relatie. Voor een aantal zorg 

activiteiten heeft SWOA via aanbesteding een contract relatie met de gemeente. SWOA werkt op 

een open manier en gelijkwaardig als partner samen met andere aanbieders van zorg- en 

welzijnsdiensten in Arnhem. 

SWOA kent 36 gemotiveerde medewerkers en werkt met zo’n 500 betrokken vrijwilligers. SWOA is 

organisatorisch en financieel een stabiele organisatie. De overhead behoort tot de laagste in de 

sector. De organisatie kenmerkt zich door veerkracht, flexibiliteit  en aanpassingsvermogen. De 

organisatie is proactief, initiatiefrijk en neemt zelfstandig eigen verantwoordelijkheid. 

 

Van de nieuwe directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij vanuit de huidige situatie 

doorontwikkelt en SWOA blijft aanpassen aan de steeds veranderende maatschappelijke context 

en behoeftes. SWOA heeft de ambitie koploper te zijn en te blijven. 

 

SWOA is een platte en informele organisatie, waar alle medewerkers betrokken zijn bij het beleid 

en de uitvoering daarvan. Dat wordt ook van hen als professionals verwacht. De medewerkers zijn 

in hun professionaliteit bevlogen en toegewijd. Zij hebben en krijgen de ruimte zelf initiatieven in 

te brengen en te nemen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Eigenaarschap en 

verantwoordelijkheid nemen is een leidende waarde die geïnternaliseerd is bij de medewerkers en 

de organisatie. Doordat er geen schotten bestaan tussen medewerkers en organisatie onderdelen, 

overzien mensen het geheel en denken en handelen daarnaar en acteren waar nodig is ook op dat 

niveau. Gezien door deze bril is SWOA te kenmerken als een gedecentraliseerde, professionele, en 

zoals opgemerkt, informele organisatie. Medewerkers en vrijwilligers zijn trots op hun organisatie. 

Het MT bestaat uit twee managers en de directeur-bestuurder. De leden van het MT sturen 

rechtstreeks een aantal medewerkers aan. Zij zijn daarmee elk ook meewerkend voorman. De 

directeur-bestuurder moet derhalve soepel kunnen schakelen tussen zijn rollen als directeur en  

 



 
 

bestuurder. Beleid, uitvoering en activiteiten worden besproken en geleid langs de systematiek 

van het PKK model. 

 

De directeur-bestuurder is en wordt in Arnhem gekend, is passend aanwezig en geldt als het 

boegbeeld van SWOA naar buiten. Hij neemt deel aan allerlei netwerkverbanden en verbindt 

SWOA daarmee. Hij/zij weet SWOA op strategisch, tactisch en operationeel niveau (blijvend) te 

positioneren. 

 

Deze context vergt dat de nieuwe directeur-bestuurder zich gedurende een aantal jaren intrinsiek 

verbindt aan SWOA. 

 

Functieprofiel Directeur-Bestuurder SWOA  

  

1.  Uitgangssituatie  

 

SWOA staat voor Stichting Welzijn Ouderen Arnhem en heeft in haar nu 50 jarige bestaan een 

goede naam opgebouwd met bevlogen en betrokken professionals. SWOA gelooft dat ieder mens 

in staat is het leven te leiden zoals hij dat zelf wil. SWOA wil de stimulans zijn om te kijken naar 

de mogelijkheden en de kwaliteiten en deze ook te gebruiken. Er staat een kwalitatief goede 

organisatie waarbij de klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en financiële positie op een 

goed niveau zijn. 

  

De directeur-bestuurder van SWOA geeft leiding aan een MT dat op haar beurt 35 professionals 

aanstuurt en ongeveer 500 vrijwilligers. Belangrijke financieringsbron voor SWOA is de gemeente 

Arnhem. De huidige directeur-bestuurder heeft aangegeven in april 2020 de organisatie te willen 

verlaten.  

 

De overtuiging dat je meer in je mars hebt dan je wellicht denkt, is de motor van de vrijwilligers 

en de beroepskrachten van SWOA. De organisatie vernieuwt haar dienstverlening en loopt 

daarmee voorop in de grote veranderingen in zorg en welzijn. SWOA heeft zich ontwikkeld van een 

organisatie waarbij vrijwilligers de beroepskrachten ondersteunen naar een organisatie waarin de 

vrijwilliger meer centraal staat. De rol van de beroepskracht is daarbij veelal ondersteunend. 

Vrijwilligers en beroepskrachten werken in toenemende mate samen in de dienstverlening en de 

ontwikkeling daarvan. SWOA is er voor iedereen, ongeacht land van herkomst, geslacht, 

geaardheid, religie. We werken samen met onze partners, die ons versterken in wat we doen en 

waar we voor staan. We houden de lijnen kort en denken graag mee over waar kansen liggen. De 

organisatie is flexibel en past zich snel aan de inhoudelijke eisen aan uit de praktijk. We staan voor 

kwaliteit, maar sturen ook op vermindering en vereenvoudiging van administratieve processen. 

 

 



 
 

De Raad van Toezicht is daarom op zoek naar een betrokken en bevlogen directeur-bestuurder 

(m/v 1 fte), die beschikt over het volgende profiel:  

 

Strateeg: heeft helder voor ogen hoe de stip op de horizon eruit ziet, weet deze te formuleren en 

daar naar toe te werken op een goede manier  

 

Netwerker en ondernemer: zowel intern als extern. Intern is dit van belang om nieuwe 

businessmodellen te ontwikkelen. Extern is het van belang om nieuwe verdienmodellen tot stand 

te brengen, passend bij de vraag en bij de opdrachten van financiers  

 

Bouwer: faciliteert en laat de toekomstige SWOA cultuur ontwikkelen, draagt deze uit en is zelf 

drager van deze cultuur  

 

Charismatisch, verbindend en inspirerend. Met warmte sturend en daardoor verbindingen 

creëren, in- en extern. Heeft een speciaal oog voor de belangen van de professionals en 

vrijwilligers binnen SWOA en voor haar stakeholders. Zorgt dat ‘het huis’ op orde is. Heeft een 

zakelijke instelling, ervaring met bedrijfsprocessen en een ondernemende aanpak. Bouwt aan een 

moderne organisatie, met oog voor medezeggenschap. Leren en ontwikkelen krijgen veel ruimte 

bij SWOA. Draagt de doelgroep een warm hart toe. Ziet daarbij nadrukkelijk toe op de kwaliteit 

van de dienstverlening. Doet dit vanuit een grote passie voor de burger in de regio Arnhem. Heeft 

extra passie voor en met de doelgroep die SWOA wil bereiken.  

 

2.  Functie en verantwoordelijkheden  

 

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheid is de directeur-bestuurder 

verantwoordelijk voor de aan- en besturing van de organisatie en vervult als zodanig een 

voortrekkersrol bij de bepaling van de strategische koers. De directeur-bestuurder houdt bij de 

beleidsvorming en uitvoering van de bestuurstaken oog voor het belang van SWOA in relatie tot de 

maatschappelijke functie van de organisatie en maakt een zorgvuldige afweging van de belangen 

van alle stakeholders die bij SWOA betrokken zijn. De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk 

voor het functioneren van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op 

basis van onder meer de strategische koers, jaarplan, begroting, jaarrekening en behaalde 

resultaten.  

 

De directeur-bestuurder is specifiek verantwoordelijk voor: 

  

 Het proces van strategieontwikkeling en de kwaliteit van het strategische beleid.  

 De samenhang van het beleid en de aansturing van SWOA.  

 Het bewaken en houden van toezicht op de implementatie, en een effectieve en efficiënte 

uitvoering van het vastgestelde beleid.  



 
 

 Het scheppen van de essentiële randvoorwaarden waardoor de organisatie zich door kan 

ontwikkelen vanuit het principe van zelforganisatie/zelfsturing en eigenaarschap.  

 Het bevorderen van een cultuur van samenwerking waarin het nemen van initiatieven en de 

verantwoordelijkheid door medewerkers en vrijwilligers wordt gestimuleerd.  

 Het realiseren van effectieve communicatie met medewerkers, vrijwilligers en de 

medezeggenschapsorganen.  

 Het doen uitvoeren van de opdrachten van de gemeenten (m.n. Arnhem) en projecten met 

andere financiering.  

 Het voeren van overleg ten aanzien van centrale beleidsvorming op strategisch en tactisch 

niveau met de gemeente Arnhem en andere stakeholders.  

 

3.  De structuur van SWOA  

 

SWOA is een platte organisatie en kent een eenhoofdig bestuur met een algemene strategische 

portefeuille. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad 

van Toezicht bestaat uit vijf leden. De werkwijze van de Raad van Toezicht en de directeur-

bestuurder is vastgelegd in reglementen en er wordt gewerkt met een jaarcyclus voor de 

behandeling van onderwerpen.  

 

De organisatorische laag onder de directeur-bestuurder bestaat uit resultaatverantwoordelijke 

managers die, binnen de gestelde kaders, een grote mate van vrijheid, bevoegdheid en 

verantwoordelijkheid hebben. Het managementteam bestaat uit een manager welzijn, manager 

bedrijfsvoering en de directeur-bestuurder. Daarnaast maken op afroep projectadviseurs ook 

regelmatig deel uit van het MT (breed MT). Het MT ontwikkelt zich naar integrale 

verantwoordelijkheid voor de kerngebieden: primaire proces, financiën, kwaliteit (relatie met de 

verwijzers en de cliënttevredenheid), medewerkerstevredenheid, HR, ziekteverzuim en innovatie & 

vernieuwing.  

 

SWOA kent voorts een Personeelsvertegenwoordiging (PVT), Klantenraad en een Advies 

Commissie Vrijwilligers Beleid (ACVB).  

 

4.  Opdracht voor de directeur-bestuurder  

 

De directeur-bestuurder als initiator en inspirator, heeft als belangrijkste opdracht de te 

formuleren strategische route te bepalen en te leiden. De directeur-bestuurder stelt daarbij de 

concrete strategische beleidsdoelen en te bereiken resultaten met daarbij behorende prioriteiten 

vast. De directeur-bestuurder ontwikkelt in een interactief proces een visie met betrekking tot de 

ontwikkeling van de totale organisatie en de strategische koers. Uitgangspunt hierbij is dat de  

 



 
 

directeur-bestuurder zich conformeert aan de reeds gemaakte keuzes en ingeslagen weg. Binnen 

de interne organisatie draagt de directeur-bestuurder zorg voor effectieve relaties tussen de  

diverse geledingen en realiseert een adequate interne communicatie. Gezien de omvang van de 

organisatie wordt van de bestuurder verwacht soms meewerkend voorvrouw/-man te zijn.  

 

Specifieke opdrachten:  

 Het zorgdragen voor een door de organisatie gedragen ‘stip op de horizon’.  

 Het continueren van een cultuur (gemeenschappelijk kader van normen en waarden) die 

aansluit bij de ambitie, uitgangspunten en werkwijze van SWOA voor de komende jaren.  

 Continueren van een effectieve samenwerking en verstandhouding met de gemeentelijke en 

overige stakeholders.  

 Continueren van een goed functionerend managementteam.  

 Continueren van een gezonde bedrijfsvoering.  

 Ontwikkelen van nieuwe productlijnen en scenario’s voor de toekomst op basis van de transitie 

van het sociale domein.  

 Verdere verbetering van de concurrentiepositie en positionering van SWOA.  

 Zorgen voor voldoende financiële middelen zodat toekomstige kosten kunnen worden betaald. 

 

5. Functie eisen  

 

 Heeft ervaring in een managementfunctie in een welzijn- of dienstverlenende organisatie.  

 Heeft een visie op welzijn. 

 Opleidingsniveau minimaal HBO+.  

 Is daadkrachtig en heeft lef.  

 Gericht op korte lijnen met medewerkers en vrijwilligers (nabijheid).  

 Succesvol in maatschappelijk ondernemerschap.  

 Ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke context.  

 Een uitgebreid netwerk met toegevoegde waarde voor SWOA.  

 Een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van medewerkers, klanten en 

vrijwilligers.  

 Analytisch, conceptueel denkniveau en strategisch inzicht.  

 Heeft affiniteit met Arnhem en omgeving.  

 

6. Kerncompetenties  

 

 Waardegedreven leiderschap.  

 Ondernemend, innovatief.  



 
 

 Overtuigend en besluitvaardig.  

 Invoelingsvermogen en flexibel.  

 Resultaatgericht.  

 zoekt in dialoog, is nieuwsgierig, begripvol alsook prikkelend en uitnodigend.  

 in persoon evenwichtig en ontspannen, met relativeringsvermogen en humor.  

 

7. Wat biedt SWOA? 

 

SWOA biedt een belangrijke strategische rol binnen een goed aangeschreven welzijnsorganisatie 

met betrokken en bevlogen professionals en vrijwilligers in een dynamische omgeving.  

De functie wordt marktconform gewaardeerd op basis van CAO Sociaal Werk, salarisschaal 12/13. 

  

8. Procedureplanning  

 

Het profiel is vastgesteld door de Raad van Toezicht. Het profiel wordt voorgelegd aan Crown 

Gillmore. Aan dit bureau wordt gevraagd acht kandidaten te selecteren en deze voor te leggen aan 

de Raad van Toezicht. De selectiecommissie van de Raad van Toezicht zal met vier van de acht 

kandidaten een gesprek voeren. Hierbij zijn de twee managers betrokken als adviseurs.  

Voorafgaand aan de tweede ronde behoort het doen van een ACT-meting tot een mogelijkheid. 

ACT is een instrument dat in staat is om in korte tijd een persoonlijk profiel te schetsen van 

kandidaten. Door de meting wordt meer inzicht verkregen in competenties van kandidaten.  

In een tweede ronde zullen twee kandidaten worden voorgesteld aan de overige leden van de 

Raad van Toezicht en het brede MT en afgevaardigden namens de Personeelsvertegenwoordiging, 

de Adviescommissie vrijwilligersbeleid en de Klantenraad.  

Na afloop van de tweede ronde zal in een overleg met alle betrokken gesprekspartners de 

kandidaat voor de functie geselecteerd worden. 

 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kun u contact opnemen met de heer mr. J.A.M.L. (Jos) 

Houben MC van Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien u na het lezen van de 

informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt 

u uw belangstelling kenbaar maken via de website www.crowngillmore.nl.  

http://www.crowngillmore.nl/

