
OVER HET LEONTIENHUIS

Je hebt ervaring met besturen en management 
Je hebt affiniteit met de doelstellingen van Stichting Leontienhuis 

Je hebt humor en een sterk zelf-relativerend vermogen
Je bent een verbinder met een relevant netwerk
Je hebt goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
Je kunt leidinggeven in een informele organisatie

Wil jij het verschil maken? Dan is deze voorzittersrol wellicht iets voor jou.

Als voorzitter heb je een sleutelpositie met als eerste taak de leiding van het bestuur en
daarmee de Stichting Leontienhuis. Intern is de voorzitter het aanspreekpunt voor de
professionals en de vrijwilligers. Je ontwikkelt als voorzitter, samen met het bestuur en het
team, een visie en plan voor meerdere jaren en monitort deze. Je zorgt voor een goede
samenwerking met de Stichting Vrienden van het Leontienhuis. Deze stichting richt zich
volledig op fondsenwerving voor het Leontienhuis. Tevens ben je de spreekbuis namens het
bestuur in externe contacten en de media.

Wat breng je mee?

       (zie ook Ons verhaal - Leontienhuis)

Gezien de samenstelling van de doelgroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 
Het Leontienhuis vraagt van alle medewerkers een VOG-verklaring. 

Wil je meer informatie, maak dan een belafspraak met Jan Ambachtsheer (bestuurslid) via
bestuur@leontienhuis.nl. Wil je reageren op de vacature, stuur dan voor 1 november 2022
een korte motivatie + CV naar bestuur@leontienhuis.nl.

Het Leontienhuis coacht mensen met een eetstoornis en hun naasten naar herstel. Dat doen
we met positieve ondersteuning en ervaringsdeskundigheid als basis. Het Leontienhuis heeft
zich sinds 2015 ontwikkeld van inloophuis tot centrum voor herstel. Het Leontienhuis is een
vrijwilligersorganisatie (ca. 175 vrijwilligers) met een klein team professionals en bestaat voor
het grootste deel vanuit fondsenwerving. Het Leontienhuis is inmiddels een begrip in de wereld
van eetstoornissen. Deze positionering willen we de komende jaren versterken en uitbouwen.
Meer weten? Ga naar www.leontienhuis.nl

VACATURE

Voorzitter bestuur (vrijwilligersfunctie 2-4 uur per week)
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