Profielschets
Interim directeur-bestuurder Stichting Allegoeds
De organisatie
Stichting Allegoeds biedt (aangepaste) vakanties voor ouderen met een fysieke en/of sociale beperking onder de
naam Allegoeds Vakanties. Hiertoe beschikt de stichting over een toonaangevend, volledig aangepast
groepshotel waarin we onze gasten met een zorgvraag een warm welkom bieden. Daarnaast wordt gebruikt
gemaakt van diverse daarvoor geschikte locaties in Nederland. In Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed verblijven
zorggerichte groepen in de bosrijke omgeving in Lunteren. Medewerkers en vrijwilligers werken vanuit bezieling
en betrokkenheid voor de gasten en staan erom bekend dat zij soms het onmogelijke mogelijk maken. Stichting
Allegoeds is financieel gezond, heeft recent haar strategie herijkt, laat steeds meer gasten genieten van een
vakantie, is kleinschalig, flexibel en samenwerkingsgericht. Het betrokken team bestaat uit 20 vaste
medewerkers, 50 oproepkrachten en 175 vrijwilligers. Samen met de manager Allegoeds Vakanties en de
manager Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed vormt u als interim directeur-bestuurder het managementteam. U
rapporteert aan de Raad van Toezicht.
De opdracht
De huidige directeur-bestuurder gaat na een periode van 13 jaar per 1 februari 2021 met pensioen. Stichting
Allegoeds wil aan een parttime interim directeur-bestuurder per 1 januari 2021 voor de duur van circa zes
maanden, een opdracht meegeven die uit een tweetal belangrijke onderdelen bestaat:
1. U bent verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding. U bent een
sparringpartner, verbindende schakel en eindverantwoordelijk voor financiële en personele vraagstukken.
En het vastgoedvraagstuk met betrekking tot de voorgenomen herontwikkeling van Allegoeds
Groepshotel Het Bosgoed. Met een frisse blik beschouwt u waar de organisatie zich mogelijk nog verder
kan versterken en verbeteren.
2. Als zichtbaar boegbeeld, ambassadeur en netwerker van Stichting Allegoeds onderzoekt u als interim
directeur-bestuurder welke versterkende mogelijkheden er zijn in de externe omgeving. U onderzoekt,
analyseert, denkt in kansen en mogelijkheden om als Stichting Allegoeds nog beter te worden. Denk
hierbij aan mogelijkheden voor samenwerking, synergie op onderdelen of fondsenwerving.
De kwalificaties
 De Raad van Toezicht zoekt een fijne, toegankelijke en stevige persoon. Iemand met een zakelijke,
bedrijfskundige, strategische kijk en beschikt over innovatief en creatief vermogen.
 Een representatieve en empathische persoonlijkheid.
 Affiniteit met non-profit, denk aan een goed doel, zorg- of vrijwilligersorganisatie.
 Bewezen leiderschap, besluitvaardig en ervaring met eindverantwoordelijkheid voor een organisatie en
tijdelijke opdrachten.
 Affiniteit met de doelgroep van kwetsbare ouderen.
 Beschikken over een relevant netwerk.
Belangstelling voor de opdracht
Het gaat om een uitdagende opdracht in een organisatie met een goede werksfeer en betrokken collegae in
Lunteren. Informatie kunt u opvragen bij Jolien Kohlmann-Bins, voorzitter van de RvT via 06-41909896. Graag
ontvangen wij uw CV met motivatie vóór 8 november 2020 per e-mail ter attentie van Secretariaat Raad van
Toezicht marielle@allegoeds.nl. De eerste selectieronde zal digitaal plaatsvinden op woensdag 11 november. De
tweede gesprekronde vindt 18 november in de middag/avond plaats in Lunteren. De adviescommissie zal in de
laatste week van november gepland worden zodat de afronding voor 30 november 2020 is. Een screening kan
deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. We kijken met belangstelling uit naar uw reactie.

