
 

VACATURE 
 

 

Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie vóór en dóór mensen met 

een verstandelijke beperking.  

De vereniging is in 1995 opgericht door mensen met een verstandelijke 

beperking zelf. Dit met het doel om hun stem te laten horen en elkaar te 

versterken.  

De LFB heeft nu, bijna 25 jaar later, een landelijk bureau, een afdeling scholing 

en training en verschillende STERKplaatsen verspreid over Nederland. 

Hier werken mensen met een verstandelijke beperking met ondersteuning van 

een coach.  

Zij werken elke dag aan versterking en vertegenwoordig van mensen met een 

verstandelijke beperking. 

 

Omdat de huidige directeur met pensioen gaat, is er per 1 juli 2020 de vacature 

van:  

DIRECTEUR LFB 
Voor 16 uur per week (44,44%) 

 

De directeur wordt op zaterdag 16 mei 2020 voorgedragen aan de Ledenraad 

van de LFB. Daarna volgt er een inwerkperiode.  

Op 1 juli 2020 draagt de huidige directeur haar functie over aan de nieuwe 

directeur.  

 

Uitdagingen 

 Als directeur zet je je in om de belangen van mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking te behartigen.  

 Met je ervaringsdeskundigheid oefen je invloed uit op organisaties en de 

politiek.  

 Je bent intensief betrokken bij de beleidsvorming en bij het bereiken van de 

doelen van de LFB.  

 Je hebt nauw contact met de achterban van de LFB.  

Je weet wat er speelt in het leven van mensen met een verstandelijke 

beperking. 

 

 

 



 

 

Plek in de organisatie 

De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en ledenraad van 

de LFB. Hij of zij werkt nauw samen met de manager van de LFB Nederland.  

De directeur wordt ondersteund door een coach van de LFB.   

 

Wat ga je doen? 

Beleid voorbereiden en realiseren 

 Je draagt bij aan de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van de LFB. 

 Je signaleert ontwikkelingen over het leven van mensen met een 

verstandelijke beperking. Je vertaalt deze ontwikkelingen naar mogelijkheden 

voor belangenbehartiging en nieuwe dienstverlening. 

 

De organisatie vertegenwoordigen 

 Je onderhoudt contacten met interne en externe organisaties.  

Je volgt afspraken op tussen de LFB en overheid, zorgaanbieders en andere 

belangrijke organisaties. 

 Je vertegenwoordigt de LFB bij de overheid, media en andere organisaties. 

Je bent het boegbeeld van de organisatie. 

 

Wat vragen wij van jou? 

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie heb je veel ervaring in het werken 

als ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking.  

Je hebt de juiste ervaring en vaardigheden: 

 je bent gewend om namens andere mensen met een beperking het woord te 

voeren en in de schijnwerpers te staan,  

 je kunt goed luisteren en eenvoudig uitleggen wat voor mensen met een 

(licht) verstandelijke beperking belangrijk is, 

 je bent actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op 

ontwikkelingen die veel invloed hebben op het leven van mensen met een 

verstandelijke beperking. Je kunt deze ontwikkelingen vertalen naar 

standpunten en beleid van de LFB, 

 je kunt zelfstandig werken met enige ondersteuning van een coach, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 je kunt moeilijke documenten lezen en vertalen naar eenvoudige taal, 

 je kunt met stress omgaan, je kunt onder tijdsdruk werken en belangrijke 

dingen voorop stellen.  

 

Wat bieden wij? 

 Een salaris passend bij de inhoud en zwaarte van de functie.  

(CAO Sociaal Werk) 

 Als directeur van de LFB krijg je een contract voor 16 uur per week voor een 

periode van vier jaar.  

Elk jaar is er een evaluatie over je functioneren met de Raad van Toezicht.  

Na vier jaar kun je herbenoemd worden. Herbenoeming kan maximaal twee 

keer plaatsvinden.  

 

Het is eventueel mogelijk om het directeurschap van de LFB te combineren met 

een andere functie binnen de LFB of daarbuiten.  

Verschillende functies binnen de LFB worden apart beloond.  

 

Wil je solliciteren? 

Mail dan je CV en een motivatiebrief in eenvoudige taal of een filmpje vóór 16 

maart 2020 naar de sollicitatiecommissie van de LFB: j.blommendaal@lfb.nu  

 De eerste ronde sollicitatiegesprekken is op donderdag 2 en/of vrijdag 3 april 

2020. 

 De tweede ronde sollicitatiegesprekken is op woensdag 15 en/of donderdag 

16 april 2020.  

 Eventuele uitloop van de gesprekken en/of een derde ronde 

sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 en/of vrijdag 24 april 

2020.   

 

Vragen? 

Voor vragen over de functie-inhoud en de procedure kun je contact opnemen 

met Inge van Dijk, voorzitter Raad van Toezicht LFB.  

Telefoonnummer 06-27478668  

mailto:j.blommendaal@lfb.nu

