
 
 

Stichting De Baan te Haarlem zoekt een Kwartiermaker voor 24 uur per week  

 

Het bestuur van stichting De Baan is, wegens het vertrek van de huidige directeur, op zoek naar een innovatieve kwartiermaker die 

meedenkt en meedoet met het toekomstproof maken van de Baan. Het accent ligt op het moderniseren van de huidige organisatie 

en daarnaast het versterken en ontwikkelen van samenwerking met de buurt en met zorg- en welzijns- en sportorganisatie(s). De 

nieuwe aanbestedingen van gemeenten bieden kansen. Die willen we benutten. 

 

De Baan is een vrijwilligersorganisatie, die ruim 45 jaar bestaat en zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking in alle 

gradaties, van alle leeftijden, vanuit alle achtergronden in de regio Haarlem en omstreken. We realiseren vrijetijdsbesteding in alle 

soorten en maten voor onze bezoekers, door clubs, cursussen en een breed scala aan activiteiten. Onze financiering berust op 3 

pijlers: eigen bijdragen van de deelnemers aan activiteiten, WMO subsidie van gemeenten en fondsen en sponsoren. 

 

Wij bieden: 

 Een uitdagende functie waarin gevraagd wordt om intern te onderzoeken hoe we onze basisactiviteiten (vrijetijdsbeste-

ding, vakanties en uitjes) nog beter kunnen organiseren met daarbij ook oog voor eigentijdse thema’s en een eigentijds 

aanbod. Daarnaast samenwerking met de buurt, zorg-, welzijns- en sportorganisatie(s) ontwikkelen, zodat de Baan voor de 

buurt een herkenbare plek wordt.   

 Een klein, enthousiast team van 6 medewerkers en ruim 190 betrokken vrijwilligers. 

 Een betrokken bestuur op afstand, die de kwartiermaker voldoende ruimte biedt om de dagelijkse leiding van de stichting 

vorm en inhoud te geven. 

 

Wij vragen: 

 Visie op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking in hun deelname aan de                

maatschappij en de invulling van hun vrije tijd 

 Visie (en ervaring) op het ontwikkelen van (sociale) ondernemingen 

 Bij voorkeur ervaring in het werken met een vrijwilligersorganisatie 

 Ruime werkervaring in het veld; welzijn, Wmo, sociale ondernemingen 

 Financieel inzicht  (o.a. ervaring met aanbesteding, subsidieaanvragen, begroting, jaarrekening) 

 Mensgericht 

 Pragmaticus en doener 

 Denken in mogelijkheden 

 Uitstekende contactuele eigenschappen 

 Een netwerker met bij voorkeur een groot netwerk in de regio 

 Verbinder 

 Doelgerichtheid en doorzettingsvermogen 

 

Aanstelling: 

De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. De CAO Sociaal Werk is van toepassing, evenals deelname aan  

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De salariëring is conform zwaarte van de functie. 

 

Sollicitatie en informatie: 

Wij ontvangen uw schriftelijke sollicitatie graag uiterlijk 2 november 2018. U kunt uw sollicitatie met CV sturen naar  

bestuur@stichtingdebaan.nl. 

Eerste ronde sollicitatiegesprekken is gepland op maandagavond 12 november.  

Tweede ronde sollicitatiegesprekken is gepland op maandagavond 19 november. 

Voor eventuele informatie kunt u de website raadplegen (www.stichtingdebaan.nl) of via het kantoor van De Baan contact  

opnemen (023-5314463) met Marie-José Driessen (voorzitter) of Mariëlle Blijboom (secretaris). 

http://baan.nl/

