
Vacature directeur- 
bestuurder LOC+
Voor gemiddeld 12 -15 uur per week

Het LOC+ (Lokaal Opleidingscentrum ‘plus’) is in 2007 geopend als dé voorziening op het gebied van onderwijs, 
ondernemerschap en overheid. Deze multifunctionele accommodatie in het centrum van Hardenberg is uitgegroeid tot 
een dynamisch ‘ontwikkelcentrum’ met (naast onderwijs en cultuur) ook een FabLab en een Zorg & Welzijn Plein. Het 
pand biedt circa 15.000m2 aan 18 huurders die bijdragen aan de ‘plus’ van het LOC+; de sociaal maatschappelijke 
meerwaarde voor de regio.

Het LOC+ is een initiatief van 3 partijen: gemeente Hardenberg, Alfa-college en Zone.college. Deze organisaties zijn 
stille vennoten binnen de commanditaire vennootschap waarbij Stichting LOC+ als beherend vennoot fungeert. De 
directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie van het LOC+ en de daarbij passende 
professionele facilitaire organisatie. Hierbij staat inhoudelijk de sociaal maatschappelijke meerwaarde van het LOC+ 
als voorziening voor de regio centraal, o.a. door partijen uit te nodigen tot samenwerking.

Het werkgeverschap van de directeur-bestuurder en de toezicht- en adviesfunctie worden door de 
Raad van Toezicht ingevuld.

In verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder zoeken wij z.s.m. een enthousiaste persoonlijkheid 
die de kwaliteit van het LOC+ en de regionale meerwaarde van dit concept verder kan versterken.

Functieprofiel
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor 
het resultaat van het LOC+. Hij /zij is het boegbeeld, 
een ambassadeur en een netwerker die het LOC+ 
gezicht geeft in de Hardenbergse samenleving. Met 
oog voor maatschappelijk-economische 
ontwikkelingen die relevant zijn voor de 
toekomstbestendige invulling van het LOC+. Wij 
zoeken iemand die: 
 
•  synergie weet te bewerkstelligen tussen huurders 

en met partijen in de regio;
•	 	staat	voor	een	financieel	gezonde	exploitatie	van	

de CV;
•  zorgdraagt voor de totstandkoming van de 

meerjarenbegroting, kwartaalcijfers en de 
jaarrekening;

•  relevante thema’s met de Raad van Toezicht tijdig 
en periodiek bespreekt;

•  ervoor zorgt dat facilitair management optimaal 
verloopt en dat het gastheerschap in het LOC+ 
duidelijk zichtbaar is;

•	 	toekomstgericht,	kostenbewust	en	efficiënt	werkt	
met het juiste evenwicht tussen mensen en 
middelen.

Functie-eisen
De directeur-bestuurder die wij zoeken:

•  is communicatief / sociaal vaardig en mens- en 
resultaatgericht;

•  heeft zowel maatschappelijk, bestuurlijk als 
politiek gevoel en inzicht;

•  heeft ervaring in leidinggevende rollen op het 
snijvlak van overheid en markt;

•  beschikt over een groot verbindend, 
probleemoplossend en analytisch vermogen;

•  heeft strategisch inzicht, kan goed adviseren en 
heeft waar nodig overtuigingskracht;

•  is initiatiefrijk en kan goed samenwerken met 
verschillende disciplines op verschillende niveaus;

• is een netwerker en is omgevingsbewust;
• heeft minimaal hbo werk- en denkniveau.

Meer informatie
Deze functie kan ook op ZZP-basis ingevuld worden. 
Geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan voor 28 
juni 2022 een CV en korte motivatie. Voor meer 
informatie over de functie of arbeidsvoorwaarden 
kun je contact opnemen met Douwe Prinsse 
voorzitter Raad van Toezicht LOC+, telefoonnummer 
06-52523529, mail dtprinsse@hotmail.com.


