Profielschets
Bestuurssecretaris (0,8 fte)
voor
Congregatie Zusters van Liefde

Maastricht/ Utrecht, november 2022
Marianne oude Veldhuis
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De Congregatie Zusters van Liefde zoekt een ervaren en veelzijdige bestuurssecretaris met een brede internationale
oriëntatie. Een bestuurssecretaris die de dagelijkse gang van zaken organiseert en coördineert. Die een strategische
sparringpartner kan zijn voor het generaal bestuur en de verbindende schakel congregatie-breed.

De Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid werd op 23 november
1832 door Joannes Zwijsen gesticht. Joannes Zwijsen werd als pastoor in Tilburg geraakt door de slechte sociale
omstandigheden van zijn parochianen. Dagloners en textielarbeiders die met hard werken slechts een karig loon
verdienden. Kinderarbeid kwam veelvuldig voor. Daarom besloot hij twee congregaties te stichten: de Zusters van
Liefde en de Fraters van Tilburg. Het doel van beide congregaties was om zich in Tilburg in te zetten op het gebied
van onderwijs en gezondheidszorg ten behoeve van de armen en achtergestelden.
Door de grote vraag naar hulp voor onderwijs en gezondheidszorg groeide de congregatie snel, zowel in Nederland
als over de grens. Daarnaast werd de zorg uitgebreid naar de zorg voor weeskinderen, bejaarden en gehandicapten,
en voor de verpleging van zieken.
De afgelopen veertig jaar is er veel veranderd in het kloosterleven. In de westerse landen zijn de grote liefdewerken
overgedragen aan leken, in Azië en Zuid -Amerika werken de zusters nog wel volop in projecten in zorg en onderwijs.
De congregatie speelt in op deze maatschappelijke ontwikkelingen door te zoeken naar nieuwe vormen van religieus
zijn. Wat blijft is de gezamenlijke inspanning om op te komen voor de minst bedeelden.
Organisatiestructuur
Congregatie Zusters van Liefde is inmiddels actief in
acht landen: België, Brazilië, Indonesië, Nederland,
USA, Phillippijnen, Engeland/Ierland en Oost-Timor.
Wereldwijd omvat de congregatie zo’n 500 zusters. De
congregatie wordt bestuurd door het Generaal Bestuur
waarin op dit moment vier zusters zitting hebben. Dit
bestuur wordt om de zes jaar door afgevaardigden uit
de hele congregatie gekozen.
De organisatie wordt geleid vanuit het Generalaat in
Nederland (nu vanuit ’s-Hertogenbosch, vanaf
september 2023 vanuit Tilburg). Hier zetelen het
Generaal Bestuur en de stafdiensten Financiën en het
Bestuurssecretariaat.
DE FUNCTIE
Als bestuurssecretaris ressorteer je direct onder het Generaal Bestuur en geef je leiding aan het Secretariaat, de
Huishoudelijke Dienst en de medewerkers van Archief en Museum.
Je bent verantwoordelijk voor:
•
•
•
•
•
•
•

•

Het bewaken van de beleidsuitvoering
Het voorbereiden en notuleren van
bestuursvergaderingen
Opstellen van de jaarplanning van het
Generaal Bestuur
Schrijven van het jaarverslag
Voorbereiden, organiseren en begeleiden
van internationale vergaderingen
Notuleren en verslaglegging
Ontwikkelen van beleid m.b.t. relevante
wet- en regelgeving (visa,
verblijfsvergunningen)
Personeelsbeleid en het beheren van de
personeelsdossiers
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De rol van bestuurssecretaris vraagt om een brede maatschappelijke- en internationale oriëntatie. Deze brede blik
neem je mee in je rol als sparringpartner en adviseur voor het Generaal Bestuur. Je bent proactief en denkt graag mee
over de verdere ontwikkeling van de congregatie. Je hebt een natuurlijke affiniteit met de spirituele multiculturele
omgeving waarin je werkt. Je beschikt over een uitstekend ontwikkelde sensitiviteit waar het gaat om het bij elkaar
brengen en op elkaar afstemmen van culturen in hun verschillen en overeenkomsten.
Voor de zusters ben je toegankelijk en bereikbaar en je bent goed op de hoogte van veel zaken die congregatiebreed
aan de orde zijn.
Je bent de verbindende schakel met inzicht en overzicht. Je bent flexibel en kunt snel en gemakkelijk schakelen als de
situatie daar om vraagt.
Functie-eisen:
• Een HBO/academisch denk- en werkniveau.
• Internationale oriëntatie, sensitiviteit met betrekking tot culturele verschillen.
• Kennis van de bedrijfskundige aspecten van een organisatie.
• Kennis van relevante wet- en regelgeving.
• Sterk in organiseren en plannen en met een vooruitziende blik.
• Affiniteit met en/of kennis van het religieuze leven.
• Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Engels.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Congregatie Zusters van Liefde biedt de nieuwe bestuurssecretaris een prachtige uitdaging in een internationaal
georiënteerde, maatschappelijk betrokken organisatie. De formatie bedraagt 0,8 fte. In geval van grote,
internationale vergaderingen wordt van de bestuurssecretaris een 24/7 beschikbaarheid verwacht.
De functie wordt gehonoreerd conform het KNR-rechtspositiereglement 2022, schaal 60/65, afhankelijk van
opleiding en ervaring.
PROCEDURE
Marianne oude Veldhuis, senior adviseur van Rieken & Oomen, begeleidt deze procedure. Zij voert gesprekken met in
potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Rieken & Oomen geschikte kandidaten aan
Congregatie Zusters van Liefde.
SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor inhoudelijke vragen over het functieprofiel kan contact opgenomen worden met Marianne oude Veldhuis.
Marianne is bereikbaar via telefoonnummer 043-321 96 07.
Sollicitaties ontvangen wij graag voor dinsdag 29 november via www.riekenoomen.nl/vacatures. Klik je op deze
vacature dan kun je reageren via jouw persoonlijk dossier.
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