
“Kom jij ons ondersteunen bij 

het vinden van geluk in ons 

leven? 

   

“Kom jij werken bij een unieke zorgorganisatie die op landelijke niveau werkt met complexe 

zorgvraagstukken?” 

 

Stichting Actolei is op zoek naar een bevlogen, 
resultaatgerichte en verbindende 

Bestuurder 

 

Stichting Actolei biedt 24/7 kwalitatieve, stabilisatiegerichte zorg, aan volwassen mannen met 
een verstandelijke beperking in combinatie met complex gedrag. Stichting Actolei is actief binnen het 
zwaardere segment WLZ en tevens gecontracteerd aanbieder voor de forensische zorg.  
Binnen een unieke combinatie van wonen, werken en leren op een prachtige plek in het Twentse 
landschap heeft Stichting Actolei zich geprofileerd als landelijk bekende organisatie en heeft een 
goede naam opgebouwd door positieve resultaten te behalen op complexe casuïstiek. De instelling 
beschikt over specifieke aanwezige kennis en is op de beschreven doelgroep ingericht.  
 
 
Onze nieuwe Bestuurder beschikt over natuurlijke leiderschapskwaliteiten en heeft een hands on 
mentaliteit met oog voor het politieke landschap en externe relaties. In de managementstijl 
verwachten wij aansluiting te vinden bij de kernwaarden van Stichting Actolei: Acceptatie, Tolerantie 
en eigenwaardigheid.  

 
Functieprofiel.  
De Bestuurder is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van de operationele, 
beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen Stichting Actolei. De Bestuurder zorgt 
dat het zorgaanbod op korte en lange termijn aansluit bij de marktontwikkelingen en eisen. Daarnaast 
is de Bestuurder verantwoordelijk voor de ontwikkeling, uitvoering en realisatie van het strategisch 
beleid, waarbij de klanttevredenheid en de continuïteit van zorg aan onze bewoners voorop staat. De 
Bestuurder vertegenwoordigd de stichting naar interne en externe stakeholders en initieert overleg 
over strategische zaken. De Bestuurder rapporteert aan de Raad van Toezicht. 

 
Functie-eisen 

Als Bestuurder beschik je, in elk geval, over de volgende kennis en ervaring; 
 

 Academisch werk- en denkniveau; 
 Kennis van en ervaring met organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid; 
 Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen; 
 Pro-actief in kunnen spelen op de ontwikkelingen in het zorglandschap en in staat zijn deze te 

vertalen naar strategisch beleid; 



 Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijn naar concrete haalbare, consistente 
doelen; 

 Innovatief vermogen en veranderingskracht; 
 Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden evenals goed ontwikkelde 

onderhandelingsvaardigheden; 
 Affiniteit met de zorg voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking en complex 

gedrag. 
 
Als Bestuurder ben je; 

 toegankelijk en transparant 
 Strategisch Verbindend denkend en visionair 
 Flexibel en innovatief 
 In staat snel processen te doorzien en hierop te anticiperen. 

 
Persoonlijkheidsprofiel 
Je bent een ondernemende, stevige en open persoonlijkheid die in staat is samen met de organisatie 
en het bestuur de organisatie naar de volgende fase te begeleiden. De ontwikkeling die is ingezet 
wordt door u verder geïmplementeerd. 
Je bent bij uitstek een verbinder die kansen ziet en die medewerkers via de inhoudelijke drive tot 
elkaar brengt en meerwaarde creëert. 
Je bent een zichtbare en benaderbare bestuurder die met een stimulerende en weloverwogen aanpak 
zaken weet te realiseren. 
Je bent doortastend en bent op argumenten te overtuigen. 
 
 

Bedrijfsprofiel 

Binnen een kleinschalige, transparante organisatie streven wij een warme en zorgrijke omgeving na, 
zowel in de directe zorgverlening als ook binnen de werksfeer. Lage drempels, betrokken personeel 
en kennisoverdracht vormen het fundament voor onze activiteiten. Een breed netwerk van 
deskundigheden en organisaties stelt ons in staat snelle en adequate expertise te bieden op de door 
ons geboden zorggebieden. Stichting Actolei heeft zich ten doel gesteld een veilig en warm thuis te 
bieden voor haar bewoners.  Daarbij wordt volop aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling om 
zo eigenwaarde en verzelfstandiging te vergroten. Naast interne deskundigheid en ervaren 
geautoriseerde medewerkers werken wij samen met een breed netwerk van diverse deskundige 
instellingen. Ook consulteren wij op individueel niveau naar zorgbehoefte. 

Bedrijfscultuur 

Professionals in deze organisatie worden gestimuleerd zelfstandig te opereren, feedback te geven en 
te ontvangen, dit alles met wederzijds respect en gemotiveerd vanuit het belang van de cliënt.  

Arbeidsvoorwaarden.  

Je ontvangt een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg genormeerd volgens de WNT klasse 1 op 
basis van een fulltime, vast dienstverband. Daarnaast kun je rekenen op een uitstekend pakket aan 
secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden. 

Procedure 

In verband met het coronavirus is de reactietermijn voor deze vacature verlengd. Jouw reactie, 

voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch voor  

30 juni 2020 tegemoet. Gesprekken zullen gevoerd worden medio juli 2020.  

Een referentie- en diplomacheck, een VOG en betrouwbaarheidsverklaring en een assessment 

kunnen deel uit maken van de procedure. Solliciteren kan via het online sollicitatieformulier op de 

website of door uw e-mail te sturen aan contact@actolei.nl 

Wil je meer weten over deze functie of eens van gedachte wisselen neem dan contact met ons op via 

het secretariaat middels e-mail: contact@actolei.nl of middels telefoonnummer 085 – 064 54 60 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

mailto:contact@actolei.nl

