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WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN: 

Operationeel 
leidinggevende

Over ons
Bij Natuurbeleving Leidsche Hoeven staan mensen met een 
beperking -jong en oud- centraal. Ons dagactiviteitencentrum 
wil deze mensen zoveel mogelijk zinvolle dagbesteding bieden, 
met respect voor elkaar en de natuur. Om onze missie vorm te
geven is de Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven in het 
leven geroepen.

De Stichting zit niet stil: In ons dagactiviteitencentrum en onze 
zorgboerderij in het Trichtse natuurgebied Leidsche Hoeven 

runnen we samen met medewerkers, vrijwilligers en mensen 
met een beperking de volgende activiteiten: HoevenBakkerij, 
HoevenZuivel, lunchroom en gelegenheid voor familie 
bijeenkomsten, moestuin, HoevenWinkel en Timmerwerkplaats.

We maken gezamenlijk prachtige producten en lekkernijen.
De zorg voor onze deelnemers is in goede handen van
Siloah, die met ervaren krachten de begeleiding verzorgt.
Recent is Wittenbergzorg gestart met dagbesteding voor ouderen.

Wie zoeken wij?
Stichting Natuurbeleving Leidsche Hoeven is op 
zoek naar een parttime (circa 24 uur) operationeel 
leidinggevende/coördinator, die de processen van het 
dagactiviteitencentrum verder kan professionaliseren. 
Hij/zij vormt de spil tussen het bestuur van de Stichting 
en de zorgpartners Siloah Gehandicaptenzorg en 
Wittenbergzorg voor dagbesteding ouderen.

De coördinator die wij zoeken beschikt over de
volgende kwaliteiten:
•   je bent in staat zelfstandig te opereren en hebt een 

ondernemende mentaliteit;
•  je bent een commercieel talent. Je bent een 

verbinder en vindt het leuk om intern en extern 
contacten te leggen en te onderhouden om daarmee 
vraag en aanbod bij elkaar te brengen;

•  je hebt affiniteit met de doelgroepen en begrijpt de 
verschillende belangen van de partners waarmee de 
stichting samenwerkt en weet daarin de juiste toon 
te treffen;

•  je bent in staat om op een prettige wijze leiding te 
geven aan onze medewerkers en vrijwilligers;

•  je vindt het een uitdaging om onze processen te 
coördineren en verder te optimaliseren;

•  je beschikt over voldoende kennis om ook financieel 
verantwoorde beslissingen te kunnen nemen. Je legt 
daarvoor verantwoording af aan het bestuur van de 
Stichting.

Wat wij bieden?
Wij bieden een mooie en een sterk afwisselende 
baan met veel uitdagingen en een marktconform 
arbeidspakket. Voor deze functie zijn we op zoek naar 
een parttime invulling van circa 24 uur per week en bij 
voorkeur zijn dit 4 dagen van 6 uur.

Graag je CV en motivatiebrief mailen naar 
het bestuurssecretariaat van de stichting: 
bestuurssecretariaat@leidschehoeven.nl 
voor 12 maart 2021.
Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over deze 
interessante vacature kun je contact opnemen 
met de voorzitter van de stichting, 
dhr. W.A.G. van der Meijden: T (06) 40 972 096.

Oude Hoevenseweg 8 A,
4196 RK Tricht.


