
 

 

 
 

 
 

 

Stichting Kinderopvang de Harlekijn in Leersum is voor het toezichthoudend bestuur op zoek naar een 
 

Voorzitter 
Betrokken Alert Duidelijk Inventief  

 
Organisatie 

Kinderopvang de Harlekijn is een kleinschalige organisatie, die nauw verbonden is aan de Leersumse 

samenleving. Wij bieden dagelijks aan ruim 90 kinderen van 0 tot 12 jaar opvang in de vorm van 
kinderdagopvang, peuteropvang, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang. 

Ons motto is: “ieder kind is uniek”. Dit betekent dat wij veel aandacht besteden aan de persoonlijke 
groei en ontwikkeling van kinderen. 

De dagelijkse leiding is in handen van een manager. De Harlekijn kent daarom een bestuur op afstand 

met toezichthoudende leden. Binnenkort komt de functie van voorzitter in het bestuur vrij. 
 

Wat ga je doen? 
Je maakt deel uit van een team van drie bestuursleden. De taak van het bestuur is om gezamenlijk te 

werken aan een ondernemend en kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf, dat aansluit op de 
Leersumse omgeving. Met enthousiaste medewerkers en op een gezonde financiële basis.  

 

Profiel Voorzitter 
 

Je voldoet aan het volgende profiel: 

 Je hebt een HBO/Academisch werk- en denkniveau met bedrijfskundige kennis. 

 Je communiceert helder in woord en geschrift en je bent goed in het vastleggen van 
bestuurlijke onderwerpen. 

 Je bent een sterke netwerker die in staat is om contacten te leggen, te onderhouden en deze 
effectief aan te wenden. 

 Je bent betrokken en je kunt (kritisch) meekijken als sparring partner voor de manager  

 Affiniteit met de branche is gewenst. 
 Ervaring in een toezichthoudende of bestuurlijke rol als voorzitter is een pré. 

 

Wat biedt de Harlekijn 

Een uitdagende bestuursfunctie in een branche waar heel veel gebeurt en elk jaar weer anders is. 
Een ondernemend en betrokken bestuur. 

Een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding van € 600,- per jaar.  
 

Reageren? 

Heb je kijk op kinderopvang en voel je je daarbij maatschappelijk betrokken, houd je van sparren met 
overzicht en inzicht, reageer dan zo spoedig mogelijk. 

 
Als je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij 

je uiterlijk 15 januari 2023 te reageren door een mail te sturen naar karinvanderaa@gmail.com 
Nadere informatie kun je verkrijgen bij Karin van der Aa, secretaris tel 06 – 53 96 53 76 of Lúthien 

Gispen, huidig voorzitter, tel 06 – 50 24 44 88 
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