
 

 

 
Organisatie 
SWL is de onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en 

kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal” versterkt en ondersteunt SWL 

bewoners en initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. 

Zonder winstoogmerk het algemeen belang dienend. Bij SWL werken 35 professionals en bijna 400 

vrijwilligers.  

We werken volgens het principe van VOLOP: 

- Verbindend: Smeerolie van de samenleving.  

- Ondersteunend: Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap en regie blijven bij de 

klant.  

- Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen.  

- Onafhankelijk: Klant/bewoner staat centraal. Gemeenschap, burger en initiatief zien wij als 

opdrachtgever. 

- Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf 

overbodig te maken.  

 

Het bestuur van de stichting stelt het beleid vast en houdt toezicht op het functioneren van de stichting. En 

springt op vraag van de directeur in. In dit jaar zullen wij transformeren van een bestuur (op enige afstand) 

naar een Raad van Toezicht. We zullen ons samen met de recent aangestelde directeur extern laten 

begeleiden.  

 

Vanwege gepland aftreden van bestuursleden zijn we op zoek naar drie  enthousiaste 

 

 

BESTUURSLEDEN/TOEKOMSTIGE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT  (m/v) 

 
                 

Wat verwachten we van jou? 
● Affiniteit met de doelstelling van de stichting én de Lochemse samenleving; 

● Ervaring in het functioneren als bestuurslid en weet wat besturen op afstand c.q. houden van 

toezicht inhoudt; 

● Streeft naar voortgaande professionalisering; 

● Kennis en affiniteit van het brede terrein van welzijn is een pré; 

● Bij voorkeur een juridische, HRM of communicatie-achtergrond; 

● Een sociale, open en constructieve houding; 

● Inzicht in financiële cijfers is een pré. 

 

Wat mag jij verwachten? 
● Een uitdagende vrijwillige functie in een ambitieus bestuur 

● Bij een organisatie die zich succesvol en innovatief inzet voor het welzijn van alle inwoners van 

Lochem.  

● Een sociale en prettige werkomgeving. 

● Een proefperiode van  3 maanden waarna een wederzijdse evaluatie vervolgd kan worden met een 

definitieve benoeming.  



 

Voel je je aangesproken om het team van bestuursleden te versterken met jouw ervaring en daadkracht? 

Reageer dan door een korte motivatiebrief en CV te sturen naar onze voorzitter Wil Philipsen via het 

volgende mailadres: info@welzijnlochem.nl onder vermelding van ‘vacature bestuur’.  

 

Nadere informatie over de organisatie kun je vinden op de website van de Stichting Welzijn Lochem: 

www.welzijnlochem.nl. Heb je interesse in bovenstaande functie en heb je vragen dan kun je contact 

opnemen met de voorzitter van het bestuur via het telefoonnummer van SWL: 0573-29 70 00. 
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