
 

VACATURE  
Manager Ronald McDonald Huis Maastricht  (36 uur) 
 
Het bestuur van Ronald McDonald Huis Maastricht zoekt een nieuwe manager.  
Samen met de twee assistent-managers en ca. 80 vrijwilligers zorg jij voor een vlekkeloos 
georganiseerde, gastvrije en veilige omgeving voor ouders van zieke kinderen.  
 
Wie zijn wij? 
Gastvrij, verbindend, kwaliteit gedreven en betrouwbaar zijn de kernwaarden van onze organisatie 
en laten zien waar onze organisatie voor staat. 
 
Al 23 jaar is Ronald McDonald Huis Maastricht een ‘tijdelijk thuis dicht bij het ziekenhuis’ voor 
gezinnen van wie een kind is opgenomen in het Maastricht UMC+. Het Huis beschikt over 17 
gastenkamers, een gemeenschappelijke woonkamer, keuken, wasruimte, dakterras en tuin. 
Ouders vinden in het Huis steun bij het management en de vrijwilligers, maar vooral bij andere 
ouders, die zich in dezelfde onzekere en moeilijke situatie bevinden. 
Het Huis wordt gerund door de manager en twee assistent-managers, ondersteund door een 
onmisbare groep van geweldige vrijwilligers. Samen zorgen we voor de bijzondere sfeer die het 
Ronald McDonald Huis zo kenmerkt.  
 
De Ronald McDonald Huizen in Nederland zijn autonome stichtingen die door het Ronald 
McDonald Kinderfonds ondersteund worden in het bereiken van hun doel. De kracht van de 
organisatie ligt in het lokaal eigenaarschap en landelijke samenwerking op de aspecten waar dat 
zinnig is. 
 
Wat houdt de functie van manager in? 
De manager creëert een huiselijke, gastvrije en veilige omgeving voor de gasten en is daarbij 
verantwoordelijk voor het 24/7 draaiend houden en het behalen van de resultaten van Ronald 
McDonald Huis Maastricht.  
 
De manager is verantwoordelijk voor:  
• het strategische beleid vertalen in praktische bedrijfsvoering; 
• het borgen van een gezonde financiële bedrijfsvoering; 
• het werven van fondsen; 
• het voeren van een actief relatiebeheer met sponsoren en andere relaties; 
• en het profileren van de organisatie middels PR en interne en externe communicatie. 
 
Ook speelt de manager een sleutelrol in de relatie met het Maastricht UMC+ en de samenwerking 
binnen Family Centered Care. 
 
De manager rapporteert aan het bestuur, geeft hiërarchisch leiding aan twee assistent-managers 
en geeft indirect functioneel en operationeel leiding aan ca. 80 vrijwilligers. 
 
De manager werkt op het gebied van fondsenwerving en relatiebeheer intensief samen met de 
manager van de Kindervallei, vakantiehuis van het Ronald McDonald Kinderfonds in Valkenburg 
aan de Geul. 
 
Wie zoeken wij? 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau.  
• Je hebt een gastgerichte en dienstverlenende houding en bent gedreven om een gastvrije 

omgeving voor gasten te realiseren.  
 



 
  

  
  

• Je hebt een stijl van leidinggeven die gericht is op het inspireren en coachen van 
medewerkers en het geven van richting en aansturing voor het bereiken van de resultaat- en 
ontwikkeldoelstellingen. Je bent in staat om je stijl van leidinggeven aan te passen aan 
verschillende medewerkers en situaties. 

• Je bent een echte netwerker. Je hebt goede sociale vaardigheden op het gebied van 
relatiebeheer en het onderhouden van contacten op diverse niveaus in organisaties . 

• Je hebt kennis van en ervaring in financiën en bedrijfsvoering en bijhorende processen en 
systemen. 

• Je hebt ondernemerschap voor het initiëren en realiseren van nieuwe ideeën en hebt kennis 
van de inzet en toepassingsmogelijkheden van marketinginstrumenten. 

• Je hebt een empathisch vermogen en intercultureel bewustzijn voor het omgaan met 
emotionele situaties binnen gezinnen. Je kunt je verplaatsen in de situatie en gevoelens van 
anderen en je eigen handelen hierop aanpassen.  

• Je bent flexibel en kunt inspelen op veranderende werkomstandigheden en een dynamische 
werkomgeving. 

• Bij voorkeur ben je woonachtig in regio Maastricht en beschik je over een zakelijk 
netwerk in deze regio. 

• Affiniteit met de zorg, Family Centered Care en/of hospitality zijn een pré. 
 
Wat bieden we? 
Het salaris is afhankelijk van jouw opleiding en ervaring en ligt in de bandbreedte van € 3.797 -  
€ 5.480  bruto per maand, op basis van een werkweek van 36 uur.  
We starten met een jaarcontract  
 
Hoe verloopt het selectieproces? 
Overtuig ons ervan dat jij de allerbeste manager voor Huis Maastricht bent!  
Voel je vrij om dat te doen op de manier die het beste bij jou past.  
 
Je richt je sollicitatie aan Marieke Veelers, bestuurslid van het Ronald McDonald Huis Maastricht 
en stuurt deze naar: sollicitatie@kinderfonds.nl 
De procedure wordt administratief ondersteund door het Ronald McDonald Kinderfonds. 
 
De sluitingsdatum voor sollicitaties is zondag 19 september 2021. 
 
Houd deze data voorlopig even vrij: 
• Uiterlijk dinsdag 21 september worden geselecteerde kandidaten benaderd. 
• Op vrijdag 24 september vinden speeddates plaats, waarbij kandidaten in korte tijd 

opeenvolgend de twee teamleden, een vertegenwoordiging namens de vrijwilligers en een 
bestuurslid ontmoeten. 

 
• Op vrijdag 1 oktober vinden verdiepende kennismakingsgesprekken plaats met verschillende 

bestuursleden van Ronald McDonald Huis Maastricht en Thea Coolen, manager van de 
Kindervallei. 

 
De functie start op 1 december 2021.  
 
Meer weten? 
Heb je specifieke vragen over de functie of de selectieprocedure, stuur dan een mail naar 
i.deboom@kinderfonds.nl ter attentie van Iris de Boom. 


