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Vacature directeur M/V voor 24 uur per week. 
 

Per direct is Stichting Klimkoord op zoek naar een directeur voor 24 uur per week. Stichting 
Klimkoord is een koepelorganisatie voor ZZP’ers met de doelgroep ASS/ADHD en wil 
kwalitatief hoogstaande zorg leveren. Voor verdere professionalisering van de organisatie 
zijn we op zoek naar een directeur M/V die van aanpakken weet. 
 
Functieomschrijving 
Verbindend, veerkrachtig, voorbeeld 
De directeur is integraal verantwoordelijk voor het primair proces en wordt daarin 
ondersteund door twee zorgcoördinatoren en een meedenkend bestuur. Samen met deze 
zorgcoördinatoren zorgt hij/zij ervoor dat de zzp’ers kunnen doen waar ze goed in zijn: het 
effectief en efficiënt vormgeven van de zorg aan kinderen/jongeren en hun gezin. Hij/zij 
heeft een belangrijke rol in het veranderingsproces binnen de organisatie dat in gang is 
gezet. Vanuit de rol als directeur heeft hij/zij een actieve bijdrage aan de visieontwikkeling 
en strategische keuzes. Hij/zij stimuleert leren en ontwikkelen op individueel, team- en 
organisatieniveau. Hij/zij implementeert de ontwikkelingen die nodig zijn om een gezonde 
Stichting te blijven, maakt afgewogen keuzes en zorgt dat de marktpositie van Stichting 
Klimkoord kansrijk is maar trouw blijft aan de doelgroep en missie van Stichting Klimkoord.  
De directeur onderhoudt samen met de aangewezen collega’s en zorgcoördinatoren in 
samenwerking met het bestuur, de relatie met gemeenten en partners en zorgt voor heldere 
kaders en duidelijke afspraken. Hij/zij biedt ondersteuning aan de zorgcoördinatoren en 
vormt samen met deze een buffer voor de zzp’ers tegen de dynamische omgeving waarmee 
de jeugdzorg in zijn algemeenheid en Stichting Klimkoord in het bijzonder te maken heeft. 
 
Ons aanbod voor de beste kandidaat 
Een uitdagende functie met een spannende opdracht binnen een organisatie met een mooie 
missie en visie. Je komt terecht in een sterk, bevlogen en open team en gaat werken met 
medewerkers die iedere dag met hart en ziel het verschil maken. 
 
De functie is parttime (24 uur/week) 
 
Functie-eisen 
Je bent een door de wol geverfde leider met een HBO/academisch werk- en denkniveau. 
Je bent en inspirerend voorbeeld voor de professionals waarvoor je verantwoordelijk bent.  
Je houdt van dynamiek en verandering. 
Je bent ambulant en graag onder de mensen. 
Je vaste werkplek is in ‘s-Gravenzande. 
 Bij voorkeur heb je ervaring in de zorg, in ieder geval heb je affiniteit met het werk in de 
jeugdzorg. 
Je kan als geen ander schakelen tussen operationele, tactische en strategische activiteiten. 
Je bent analytisch sterk en je daagt mensen uit om creatief te kijken naar complexe 
operationele vraagstukken. 
Wij zoeken een warme persoonlijkheid waar iedereen zich graag aan verbindt, die stevig en 
stabiel is en medewerkers en ZZP-ers steunt op momenten dat dit nodig is. 
We zien uit naar uw reactie! 
 
Stichting Klimkoord.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van 
Klimkoord, te bereiken op: 06-41491694, Email: voorzitter@klimkoord.nl 


