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1. STICHTING SOCIAAL COLLECTIEF SWF 
 
Sociaal Collectief SWF is een jonge zelfstandige stichting op het gebied van samenlevingsopbouw. De 
stichting wil er aan bijdragen dat iedere inwoner van Súdwest-Fryslân van waarde is en mee doet in 
de samenleving. Dat wil men bereiken door trouw te zijn, verbindingen te maken en door goed aan 
te sluiten bij vraag en behoefte. Elkaar kennen en de samenwerking zoeken is daarbij belangrijk. 
Sociaal Collectief SFW legt contact met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers en 
stimuleren om talenten en kennis met elkaar te delen. 
 
Samen gezond en veilig opgroeien, samen oud worden, samen het beste uit jezelf halen, samen 
zorgen en samen iets leuks doen. Sociaal Collectief biedt ondersteuning bij het behouden en 
ontwikkelen van initiatieven in buurten, wijken en dorpen. Hierin is Sociaal Collectief een hele 
belangrijke partner in het tot uitvoering brengen van de visie van de gemeente op het sociaal 
domein. Dit is gericht op preventie en positieve gezondheid. 
 
Met een team van sociaal werkers wil de stichting er aan bijdragen dat iedere inwoner in Súdwest-
Fryslân van waarde is in de samenleving. De kunst is dat mensen zelf dat gevoel ook hebben. Dat ze 
voelen dat ze er toe doen en mee kunnen doen. Hierin spelen de medewerkers van Sociaal Collectief 
een belangrijke rol. Dit doen ze door met onder andere opbouwwerk, jongerenwerk, ouderenwerk, 
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk goed aan te sluiten bij de behoefte en vraag van de 
inwoners. 
 
Ervaring leert dat, ondanks alle inspanningen, niet alle initiatieven altijd zichtbaar of voor iedereen 
toegankelijk zijn. Het is het doel om hierin een volgende stap te zetten. Met als doel: een krachtige 
samenleving, voor iedereen. 
 
De stichting wordt gefinancierd door de gemeente Súdwest-Fryslân middels inbesteding. Daarnaast 
heeft de stichting een bepaalde ruimte voor overige financieringen. Alle welzijnsactiviteiten worden 
vanuit de gemeente en in samenspraak met Sociaal collectief geïnitieerd. De stichting neemt 
opdrachten van de gemeente aan en voert deze uit. Sociaal Collectief maakt meedoen in stad, dorp 
of wijk voor iedereen mogelijk.  
 
 
  



   
 

 

 

 

 

 

Bij de stichting werken inmiddels circa vijfentwintig medewerkers en is/blijft groeiend. Vanwege deze 
groei, is de organisatie toe aan een volgende fase van ontwikkeling. Daarnaast wordt er veel 
samengewerkt met ketenpartners en werkt men met een grote groep vrijwilligers. 
 
Naar de website: https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/ 

 
Plaats in de organisatie 

 

Als directeur-bestuurder van Stichting Sociaal Collectief SWF ben je, samen met het team, het gezicht 

van een jonge stichting. Je geeft leiding aan circa vijfentwintig collega’s.  

 

De directeur-bestuurder legt als statutair bestuurder verantwoording af aan de Raad van Toezicht 

van Stichting Sociaal Collectief SWF. 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als directeur-bestuurder ben je integraal verantwoordelijk voor de koers, prestaties en ontwikkeling 
van Sociaal Collectief. De welzijnssector is breed en veelzijdig. Van de directeur-bestuurder wordt 
verwacht een belangrijke rol in te nemen bij het maken van keuzes en het aanbrengen van focus. Dat 
vereist creativiteit, veranderkundige kracht en ervaring zodat medewerkers en vrijwilligers hun 
kennis en toewijding volledig tot hun recht kunnen laten komen. 
 
De organisatie is sterk gegroeid en komt in een volgende fase. Dit vraagt een verdere 
doorontwikkeling, van de interne organisatie en van de dienstverlening. De directeur-bestuurder 
heeft een visie op de ontwikkelingen in het sociaal domein en weet deze, in nauwe samenspraak met 
de gemeente, te vertalen naar de dienstverlening. 
 
Extern is de directeur-bestuurder het gezicht en boegbeeld van de organisatie, richting de gemeente 
en ketenpartners. Je weet de goede relatie met de gemeente, op bestuurlijk en ambtelijk niveau, te 
intensiveren en zoekt actief naar samenwerkingen. 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Boegbeeld van de organisatie; intern en extern 

 Doorontwikkelen van de organisatie; uitbreiden en vormgeven team en de structuur 

 Vormen van een visie en uitvoering geven aan de plannen (Jaarwerkplan) 

 Verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering; begroting, budgettering, rapportages 

 Inspelen op en vertalen van de ontwikkelingen in het sociaal domein 

 Brede interne samenwerking faciliteren en stimuleren 

 Doorontwikkelen van zichtbaarheid en herkenbaarheid van het aanbod en de rol van Sociaal 

Collectief 

 In stand houden van een goede relatie met de gemeente 

 Betrekken van en goede contacten onderhouden met de RvT 

https://www.stichtingsociaalcollectief.nl/


   
 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau 

 Ruime managementervaring in een dynamische organisatie 

 Ervaring met organisaties in ontwikkeling 

 Bedrijfskundig goed onderlegd 

 Bekend met en een visie hebben op het brede sociaal domein 

 Maatschappelijk betrokken 
 Netwerk in Friesland is een pre 

 Fries spreken is een pre, verstaan een must 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Analytisch, helicopterview 

 Mensgericht en benaderbaar 

 Organisatie- en omgevingssensitief 

 Enthousiast, motiverend en stimulerend 

 Verbindend, netwerken, samenwerken  

 Creatief, innovatief 

 

 
6. STICHTING SOCIAAL COLLECTIEF BIEDT U 
 
Het betreft een fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform cao 
Welzijn. Inschaling is afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand meebrengt. 
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mark Olman 
06-27507384 
 


