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Park Boswijk is een wooncomplex met 364 appartementen en ongeveer 500 bewoners in 
een parkachtige setting, met diensten en services voor 55-plussers die zelfstandig en 
toekomstgericht willen wonen. Woongenot staat daarbij voorop en gezelligheid en sociale 
interactie zijn onderdeel van de woonbeleving voor wie dat wil. 
 
De diensten en services zijn ondersteunend hierin, maar de bewoners maken het complex 
wat het is. De faciliteiten bestaan bij de gratie van het gebruik door bewoners en de 
omgeving, zoals het restaurant, de winkel en de diensten van lokale ondernemers zoals 
bijvoorbeeld een kapper en pedicure. Om senioren in staat te stellen zo lang mogelijk 
zelfstandig te wonen is 24-uurs zorg aanwezig voor wie dat nodig heeft. 
 
Medewerkers en management van Park Boswijk zorgen ervoor dat de faciliteiten aanwezig 
zijn en van niveau met een efficiënte exploitatie, zodat een levendige en comfortabele 
woonomgeving gecreëerd kan worden. Bewoners houden dit in stand door het gebruik 
ervan. 
 
Het Bestuur van de Vereniging van Eigenaren en de Raad van Toezicht van de Stichting die 
de dienstverlening verzorgt, zijn op zoek naar een  
 
  ONDERNEMENDE GENERAL MANAGER (m/v) 
 
voor 0,8 – 1 FTE, die dagelijks leiding geeft aan de activiteiten en de medewerkers. De 
general manager zal worden aangesteld bij de Stichting Park Boswijk en rapporteert aan de 
gezamenlijke vergadering van VvE-bestuur en Raad van Toezicht van de Stichting. VvE-
bestuur en RvT streven in 2021 naar integratie tot één bestuur voor Park Boswijk. Zij bepalen 
gezamenlijk de strategie en stellen beleid, jaarplannen en begrotingen vast op het gebied 
van de dienstverlening aan bewoners en het meerjarenonderhoud van het complex. Op 
basis hiervan geeft de general manager leiding aan de uitvoering. Van de general manager 
wordt verwacht dat deze gevraagd en ongevraagd het VvE-bestuur en de RvT adviseert.    
 
Belangrijkste competenties naast ondernemerschap zijn: verbindend, communicatief, 
zakelijk en zeer ervaren op het gebied van hospitality. Ruime ervaring met leidinggeven, 
begroten en budget bewaken is een must. De general manager onderhoudt op natuurlijke 
wijze en met inlevingsvermogen de verbinding tussen de (veelal oudere) bewoners en de 
organisatie. 
 
Medio 2021 zal de renovatie van het complex worden afgerond met de oplevering van De 
Brink, het centrale plein waar o.a. horeca, supermarkt, zorg, facilitaire diensten en 
verhuurbemiddeling gevestigd zijn. Van de general manager wordt verwacht dat deze op 
ondernemende wijze leidinggeeft aan de voorbereiding van het goed en efficiënt 
functioneren van de dienstverlening, op een wijze die past bij de behoeften van bewoners. 
Daarnaast is de general manager verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitstraling van 
het complex en voor de afhandeling van meldingen en klachten van bewoners.    



 
Sollicitaties kunnen gericht worden aan de bestuurssecretaris van de Stichting Park Boswijk 
en worden uiterlijk 28 januari 2021 verwacht bij mevrouw T. Hoogeweegen, Park Boswijk 
200, 3941 AA Doorn. Of per mail: thoogeweegen@parkboswijk.nl . Mocht u vragen hebben, 
dan kan zij u in contact brengen met de voorzitter van het VvE-bestuur of een lid van de RvT. 
De 1e en 2e ronde sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op resp. 10 februari en  
17 februari a.s.; van kandidaten wordt verwacht dat zij op deze data beschikbaar zijn. 


