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Locatie Directeur
Stichting Papageno Huis Laren

Organisatie
Stichting Papageno is in 1997 vanuit een directe betrokkenheid opgericht door Aaltje van
Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden om kinderen en jongeren met
autisme te helpen. Nu ruim 20 jaar later, is Papageno (www.papageno.nl) een begrip in
Nederland. De Stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die met
gerichte initiatieven en activiteiten succesvol is in het realiseren van deze doelstelling.
Muziek en muziektherapie zijn belangrijke pijlers. Het lijkt tegenstrijdig, maar het gaat niet
alleen om de muziek bij muziektherapie. Muziek is vooral het middel om iets belangrijkers te
bereiken: samen plezier ervaren en contact met elkaar maken in een veilige sfeer. Muziek is
daar zo geschikt voor omdat het een taal is die iedereen begrijpt en die niemand
veroordeelt. Dat maakt het contact minder beladen én minder ingewikkeld. Bovendien is
muziek maken gewoon leuk en ontspannend. Een landelijk netwerk van 35 gediplomeerde
Papageno muziektherapeuten geeft therapie bij kinderen thuis.
Het in 2015 geopende Papageno Huis Laren biedt, in een nauwe samenwerking met
Zorggroep ’s Heeren Loo, concrete opvang en ondersteuning aan jongeren met autisme. Een
plek om te werken, mee te doen aan activiteiten, te wonen en zich verder te ontwikkelen.
Jongeren die in een Papageno Huis wonen blijven tijdelijk in dit transitie huis. Er zijn 12
appartementen en wekelijks volgen 60 jongeren dagbesteding.
In de afgelopen jaren is er door Aaltje en Jaap van Zweden, gesteund door een groot aantal
zeer betrokken bestuursleden, adviseurs, vrijwilligers, zorgprofessionals en
muziektherapeuten hard gewerkt om de plannen en ambities van Stichting Papageno te
realiseren. Aan passie, ambitie en doorzettingsvermogen heeft het hen nooit ontbroken.

Papageno Huis Laren
In het Papageno Huis in Laren (https://www.papageno.nl/papageno-huis) wonen jongeren
met autisme en aanverwante beperkingen op kamers en leren er zo zelfstandig mogelijk te
wonen. Verder nemen ze deel aan dagbesteding- en werkervaring programma’s en samen
met mensen zonder autisme worden ze creatief en sportief uitgedaagd in het
activiteitencentrum in het souterrain van het huis. Ten behoeve van de integratie wordt in
het Papageno Huis de buitenwereld als het ware naar binnen gehaald. Daarom is er een
multifunctioneel theatertje, ’t zAaltje, waar allerlei voorstellingen, activiteiten en lezingen
plaats vinden en het Papageno Restaurant waar iedereen welkom is. Het Papageno Huis wil
jongeren met autisme zicht geven op een betere toekomst en een eigen en unieke plaats in
de samenleving.

Aanleiding van de vacature
Dankzij een genereuze schenking is de mogelijkheid ontstaan meerdere huizen in Nederland
op te richten. Hiermee wordt de eerste stap gezet in de verwezenlijking van de grote wens
van Aaltje van Zweden; in elke provincie een Papageno Huis.
Het Papageno Huis Laren is nu de eerste in een rij. In de afgelopen vijf jaar is er zoals gezegd
heel veel bereikt. Nu de volgende stappen worden gezet is er sprake van c.q. noodzaak tot
een verdere professionalisering. Zowel op bestuurlijk niveau als managerial.
Christien Kuysters, sinds 2016 betrokken bij Papageno. Zij is de Directeur van Papageno
Fonds en van het Papageno Huis Laren. Zij krijgt een landelijke rol en daarmee ontstaat de
vacature voor de Locatie Directeur Laren.

De rol
De Locatie Directeur is de spin in het web. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle dagelijkse, niet
direct zorg gerelateerde zaken m.b.t. het Huis. Onderhoudt de relatie met de bewoners, de
bezoekers van de dagbesteding, de (zorg)medewerkers van ’s Heeren Loo, de vrijwilligers, de
lokale gemeenschap en het bestuur.
Hij/zij rapporteert aan het Bestuur van de Stichting Papageno Huis Laren en werkt binnen de
kaders van het gezamenlijk vastgestelde jaarplan. Geeft direct leiding aan een Huismeester
en een Vrijwilligerscoördinator. Hij/zij heeft regelmatig overleg, werkt nauw samen met de
Zorgcoördinator en de Zorgmanager van ’s Heeren Loo.
De Locatie Directeur is ‘het gezicht’ van het Papageno Huis Laren, geeft het voorbeeld aan
alle medewerkers inclusief de zorgmedewerkers, inspireert en geeft coachend leiding aan de
vrijwilligers en collega’s. Hij/zij zorgt ervoor dat alle functies, taken en activiteiten in het
Papageno Huis optimaal kunnen worden uitgevoerd en draagt er, samen met de
Huismeester, zorg voor dat het huis de uitstraling van een gastvrij huis behoudt. En niet in
de laatste plaats vervult de Locatie Directeur een rol in het contact met de ouders.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de Locatie Directeur zijn:
•

De uitvoering van het beleid van het bestuur over beheer en exploitatie van het
Papageno Huis Laren;

•

Het periodiek overleg met de zorgmanager van ’s Heeren Loo die verantwoordelijk is
voor de zorgcomponenten die in het Papageno Huis aan de orde zijn;

•

Coördinatie, overleg en samenwerking met het lokale Bestuur en de landelijk
Directeur, het Papageno Huis in Laren zal immers een voorbeeldfunctie hebben voor
nieuwe Papageno huizen in Nederland;

•

Het (doen) uitvoeren van het financieel beheer. Waaronder het boeken van de kas,
het factureren aan kamerbewoners, huurders van ruimtes in het Papageno Huis en
evenementen vanuit het Papageno Restaurant. Het betalen van rekeningen en het
bewaken van betalingen door debiteuren. Inclusief de daarbij horende
correspondentie en het overleg met en controle op het externe
administratiekantoor;

•

Het initiëren en coördineren van voorstellingen en uitvoeringen in de
multifunctioneel theaterzaal ’t zAaltje als ook de activiteiten op het gebied van kunst
en cultuur, sport en spel voor mensen met en zonder autisme;

•

Het optimaal functioneren van het Papageno Restaurant; aanvragen voor
evenementen e.d. worden in overleg met het horecateam en met de zorgmanager
van ’s Heeren Loo behandeld;

•

De PR en communicatie van het Papageno Huis; het contact met de regionale
media;

•

Het op orde houden en actualiseren van het relatiebestand;

•

In overleg met stichting Papageno Fonds informatie- en publiciteitsmateriaal
ontwikkelen en (doen) produceren ten behoeve van het Papageno Huis in Laren;

•

Het in overleg met het Bestuur initiëren en ondersteunen van fonds wervende
activiteiten ten behoeve van het Papageno Huis in de regio en het vormen van een
kring van donateurs/vrienden;

•

Het representeren van het Papageno Huis Laren voor zover die niet vanuit het
bestuur wordt waargenomen.

De Locatie Directeur wordt bijgestaan door een vrijwilligers coördinator, een huismeester en
een grote groep vrijwilligers, die bij allerlei taken en activiteiten in en om het Papageno Huis
worden ingezet. De Locatie Directeur werkt nauw samen met de zorgcoördinator van
’s Heeren Loo.

De kandidaat
In deze sleutelpositie binnen het Papageno Huis Laren passen kandidaten met een HBO
werk- en denkniveau. Hij/zij is bewezen succesvol in het organiseren van (culturele)
evenementen. Een opleiding op het gebied van hotel en/of event management is een pré.
De ideale kandidaat weet wat het betekent om in een kleinere en zeer betrokken organisatie
te werken; een organisatie waar passie en willen excelleren de sleutelfactoren voor succes
zijn. Belangrijker dan sectorkennis is een inhoudelijke trackrecord en persoonlijkheid. Hij/zij
is daarnaast bewezen succesvol in een rol waarbinnen effectief stakeholder management,
zowel intern als extern, een absolute noodzaak is.
De ideale kandidaat heeft het vermogen om de materie snel te doorgronden, strategische
issues te definiëren, plannen voor verbetering te maken en deze daadwerkelijk te realiseren.
Hij/zij heeft uitstekende projectmanagement vaardigheden en is in staat om mensen voor
zich te winnen, te mobiliseren en tot resultaten te brengen.
Hij/zij heeft pragmatische instelling. Kandidaten kunnen snel schakelen en inspelen op snel
veranderende inzichten. Houden heel duidelijk het doel vast, maar realiseren zich dat de
rechte lijn tussen twee punten misschien wel de kortste maar niet altijd de snelste weg is.
Daadkracht en interpersoonlijke vaardigheden zijn van groot belang om goed te
functioneren in deze informele, sterk operationeel gedreven no-nonsense organisatie.
Gezocht wordt daarom naar een energiek persoon met de gedrevenheid en spirit om echte
resultaten neer te zetten. Hij/zij geeft blijk van een grote mate van betrokkenheid.
Succes binnen Papageno vraagt om kandidaten die communicatief krachtig zijn; mensen
inspireren en motiveren is cruciaal. Kandidaten combineren visie met een ondernemende
instelling en hands-on mentaliteit. Kandidaten zijn sterke people managers, die mensen vrij
kunnen laten, maar waar nodig toch dicht op de bal zitten.
Gezien de plaats in de organisatie vraagt deze positie om een sterke persoonlijkheid, een
aanjager. Iemand die scherpte uitstraalt en dat vraagt van anderen. Iemand die mensen aan
het denken zet en in beweging krijgt. Hij/zij heeft een hoog bindend vermogen en overtuigt
op basis van professionalisme meer dan op plaats binnen de organisatie.
Een directe regionale betrokkenheid is een pre gezien het relevante netwerk als ook de
noodzakelijke beschikbaarheid buiten de kantooruren.

Het aanbod
De Locatie Directeur komt in dienst van de Stichting Papageno Huis Laren. Het salaris is
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. De aanstelling geschiedt op basis van 4 dagen
waarbij de werktijden flexibel ingedeeld zullen worden.
In eerste instantie wordt een dienstverband van één jaar aangegaan.

Reageren op deze vacature kan tot en met 21 augustus 2020
Bij het vervullen van deze vacature wordt Stichting Papageno Huis
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