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Organisatie en context

Inleiding
Lumens is een stichting die binnen het sociaal 
maatschappelijk domein focust op jeugd en 
buurten. Lumens stimuleert mensen die het 
lastig vinden om mee te doen met de samen-
leving op hun weg naar economische en/of 
maatschappelijke zelfstandigheid. Een mooi 
voorbeeld hiervan is Dynamo Jeugdwerk waarin 
jongeren vanuit hun eigen inspiratie en passie 
benaderd worden, een leerproces doorma-
ken en uiteindelijk stappen zetten richting een 
baan, zzp-schap of vrijwilligerswerk. Maar ook 
Eindhoven Doet, waar bewoners gestimuleerd 
en gefaciliteerd worden om zich voor een 
ander, de wijk en de stad in te zetten. Een ander 
voorbeeld is de deelname van Lumens in de 
Coöperatie Jeugd Veilig Verder. Deze coöperatie 
van Jeugdbescherming Regio Amsterdam en 
Lumens geeft uitvoering aan justitiële jeugd-
bescherming, jeugdreclassering en preventieve 
jeugdbescherming. Talentontwikkeling speelt 
hierbij een belangrijke rol. De coöperatie heeft 
de kennis en ervaring in huis die nodig is om 

blijvende veiligheid en een kansrijk toekomst-
perspectief waar te maken.

Lumens inspireert tot het ontdekken en ont -
wikkelen van passie en talent. Inspireren Leren 
Werken (de ILW-aanpak) is diep verankerd in  
het DNA van onze organisatie en onze dienst-
verlening. 

Lumens heeft een eenhoofdige Raad van 
Bestuur, een Raad van Toezicht, een MT,  
OR en Cliëntenraad. De omzet bedraagt ca.  
18 miljoen euro en de organisatie heeft ca. 200 
fte en een groot aantal vrijwilligers. Bekostiging 
wordt vrijwel volledig door subsidies van de 21 
opdrachtgevende gemeenten gerealiseerd. 

Voor meer informatie: www.lumenswerkt.nl

“ Lumens staat dicht 
bij de mensen.”

(NB: Quotes zijn typeringen van medewerkers over Lumens.)



De opgaven
De belangrijkste opgaven voor de komende  
periode betreffen onder andere:
•  Visie ontwikkeling op sociaal maatschappelijke 

dienstverlening en de rol van Lumens in het 
bijzonder. Zodoende weten medewerkers,  
cliënten en externe partners waar ze aan toe 
zijn en waar Lumens wel en niet van is.

•  Vernieuwend blijven, innovatieve allianties  
aangaan, kansen creëren en verantwoorde  
risico’s durven nemen.

•  Verder ontwikkelen van de positionering van 
Lumens in jeugd en buurten. 

•  Verbinding brengen zowel in diensten en  
producten, maar zeker ook zorgen voor  
verbinding en (kennis)uitwisseling binnen  
en buiten Lumens. 

•  Een duidelijke organisatiestructuur neerzetten, 
helderheid over taken en verantwoordelijk-
heden en een nadere analyse op de onder-
steunende diensten. Stimuleren van een  
lerende organisatie.

“ Wij bieden vakmanschap en 
doen altijd een stapje extra.”

•  Zorgdragen voor, binnen de organisatie  
doorleefde, doelen en waarden. 

•  Meer zicht krijgen op en benutten van het  
aanboren van andere geldstromen.

De huidige interim-bestuurder maakt een aanzet 
met bovengenoemde opgaven. De nieuwe 
bestuurder moet daar voortvarend en in samen-
werking met MT en medewerkers een vervolg 
aan geven.

“ Lumens is een  
diverse welzijns-
organisatie, was  
in beweging, is in 
beweging en blijft  
in beweging.”



Functie

De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het 
positioneren van de organisatie en het op effec-
tieve en efficiënte wijze bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod op het terrein van welzijn. 

Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk 
voor het managen en besturen van Lumens. 
Het ontwikkelen en onderhouden van externe 
contacten die bijdragen aan de doelstelling, 
functie, identiteit en plaats van de organisatie 
vormt een essentieel onderdeel van uw functie. 
Dit betreft contacten met lokale en regionale 
overheden en andere partners in het sociaal 
maatschappelijk domein.

Toezicht op deze opdracht, en daarmee op het 
management en bestuur, ligt bij de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht volgt het beleid 
en de ontwikkeling van de organisatie en heeft 
op dit gebied een adviserende functie. 
Lumens heeft behoefte aan verbindend leider-
schap, interne stabiliteit, vertrouwen, stabiliteit 
en duidelijkheid om klaar te zijn voor de transitie 
naar een uitdagende en dynamische toekomst.

Algemene verantwoordelijkheidsgebieden:

Strategie en innovatie
•  Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van 

een duidelijke visie op sociaal maatschappelij-
ke dienstverlening en de rol van Lumens.

•  Kaders schetsen en focus aanbrengen binnen 
de bestaande dienstverlening.

•  Leiding geven aan het proces van innovatie 
rondom dienstverlening binnen de geschetste 
contouren.

Leiderschap
•  Boegbeeld naar binnen en naar buiten toe. 
•  Verbinder. Communicatief vaardig. Kan draag-

vlak creëren binnen en buiten de organisatie. 
Betrouwbaar en koersvast.

•  Ondernemend en doelgericht. In staat om 
professionals aan te sturen en te binden. 
Stimuleert creativiteit, ondernemerschap  
en samenwerking. 

“ Lumens staat  
voor: niet uitsluiten, 
maar aansluiten.”



Organisatie- en resultaatgerichtheid
•  Zoekt de dialoog met de medewerkers, is 

inspirerend en in staat mensen mee te krijgen. 
•  Vorm geven aan de strategische richting van 

de organisatie op het gebied van mensen, 
middelen, processen en structuren.

•  Stimuleren van verantwoordelijkheden,  
resultaatgerichtheid en marktdenken.

•  Vertalen van relevante trends en ontwikke-
lingen naar kansen voor Lumens.

Profiel

De bestuurder van Lumens wordt gedreven 
door een sterke binding met de maatschappelij-
ke meerwaarde en de doelgroepen van Lumens. 
Vanuit waarden gedreven en verbindend leider-
schap en met gedragen kernwaarden kan hij/zij 
een passend antwoord geven op de maatschap-
pelijke vragen van de cliënten van Lumens en 
haar stakeholders.

U bent in staat om een visie te ontwikkelen en 
kunt van daaruit richting geven en verbinden.  
U beschikt over een uitstekende politieke sensi-
tiviteit, heeft een sterk moreel kompas, u bent 
diplomatiek en u vindt de juiste balans tussen 

stevige onderhandeling en behoud van de 
relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treedt 
u op als ambassadeur, belangenbehartiger en 
onderhandelaar van de organisatie. U ziet en 
creëert kansen en vindt het juiste evenwicht 
tussen ondernemend zijn en verantwoorde 
risico’s nemen.

U koestert het vakmanschap binnen de organi-
satie en inspireert en faciliteert medewerkers  
om zich verder te ontwikkelen. In uw leiding-
gevende stijl vindt u de juiste balans tussen ziel  
en zakelijkheid. U geeft vertrouwen en ruimte en  
u bent in staat om medewerkers te laten excel-
leren.

U bent open en toegankelijk, zowel naar 
medewerkers, cliënten als naar andere stake-
holders. U hecht aan medezeggenschap en 
geeft daar op enthousiasmerende wijze invulling 
aan.

Functie-eisen en persoons-
kenmerken 
•  Heeft ervaring in de breedte van het sociaal 

maatschappelijk domein;
•  Heeft aantoonbaar affiniteit met de doel groe-

pen en dienstverlening van Lumens;
•  Heeft integraal (eind)verantwoordelijke 

ervaring;
•  Heeft ervaring in de setting van een stichting 

met Raad van Toezicht en is bekend met het 
werken met subsidiestromen;

•  Is een betrokken, inspirerend en verbindend 
leider met natuurlijk gezag;

•  Is een goede communicator en netwerker, 
weet visie en ideeën te vertalen naar concrete 
doelen en acties en weet daarvoor ook draag-
vlak tot stand te brengen;

“ Lumens staat voor 
rechtvaardigheid 
en gelijke kansen.”



•  Beschikt over gevoel voor humor en relative-
ringsvermogen;

•  Is een ontwikkelaar en bouwer die aantoon-
baar in staat is om samen met de medewer-
kers verder te bouwen in een veranderde 
omgeving;

•  Heeft kennis en inzicht in bedrijfskundige 
principes en financiële bedrijfsvoering;

•  Beschikt over een WO-opleiding of WO  
werk- en denkniveau;

•  Heeft bij voorkeur een netwerk in de regio  
en anders de bereidheid om snel een relevant 
netwerk op te bouwen.

 
Arbeidsvoorwaarden

De totale bezoldiging is conform de WNT2- 
norm maximaal € 120.000 bruto op jaarbasis  
bij fulltime dienstverband. Definitieve inschaling 
is afhankelijk van kennis en ervaring.

 
Informatie en solliciteren

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen 
over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt 
u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Voor 
vragen over de sollicitatieprocedure kunt u 
terecht bij managementassistente Karin Mulder, 

beiden bereikbaar via telefoonnummer 033-445 
90 50. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons 
voorleggen: info@publicspirit.nl.

U wordt verzocht te reageren voor 15 januari 
aanstaande.

PublicSpirit verricht de voorselectie. De inter-
views hiervoor worden gevoerd in januari. De 
gesprekken met de selectiecommissie(s) van 
Lumens vinden plaats in februari. 

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website 
(www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de 
website kunt u solliciteren via de direct sollici-
teren button. U kunt hier een motivatiebrief en 
een cv indienen. Als uw sollicitatie correct door 
ons is ontvangen, ontvangt u een automatisch 
gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht 
de direct solliciteren button onverhoopt niet 
werken, dan kunt u de sollicitatie ook mailen 
naar info@publicspirit.nl, onder vermelding  
van het vacaturenummer 6313.

Een referentieonderzoek en een assessment 
kunnen onderdeel vormen van de procedure.


