
 

Stichting Park Boswijk in Doorn is op zoek naar een communicatieve, flexibele en gastvrije: 

MANAGER BEWONERSZAKEN (28-32 UUR/WEEK) 

Algemene informatie 
Park Boswijk in Doorn is een wooncomplex met 365 appartementen in een parkachtige setting met 
diensten en services voor zelfstandig wonende senioren.  
In 2021 is het geheel vernieuwde dienstencentrum De Brink geopend. Hier bevinden zich o.a. een 
restaurant met 80 zitplaatsen, een grand café met 60 zitplaatsen, een terras, een coffee corner, 
supermarkt en receptie. De bewoners kunnen gebruik maken van diensten als boodschappenservice, 
een kapper, een pedicure, 24-uurs thuiszorg en huishoudelijke hulp. Voor speciale gelegenheden kan 
men een ruimte reserveren en er worden allerlei activiteiten en evenementen georganiseerd.   
Het team van medewerkers van Park Boswijk zorgt ervoor dat er een levendige en comfortabele 
woonomgeving gecreëerd wordt.  
 
De functie en verantwoordelijkheden 
Als Manager Bewonerszaken fungeer je als spin in het web en als rechterhand van de General 
Manager/Directeur-Bestuurder waarbij je meedenkt, signaleert en informeert. Je verricht 
ondersteunende werkzaamheden ook voor de Bewonerscommissie en de Raad van Toezicht. Je komt 
in dienst van de Stichting en legt verantwoording af aan de General Manager.  
De taken en verantwoordelijkheden zijn o.a.: 
 
Beleid & Advies 

• Fungeren als sparringpartner en rechterhand van de General Manager 

• Verzamelen van informatie en gegevens voor (onderdelen van) het doen van voorstellen en 
adviezen 

• Voorstellen doen ter verbetering en uitbreiding van de dienstverlening aan bewoners. 

• Up to date houden van het calamiteitenplan en bedrijfsreglement medewerkers 
 
Communicatie 

• Fungeren als eerste aanspreekpunt (als tussenpersoon) voor bewoners bij vragen, suggesties, 

klachten 

• Opstellen van brieven, teksten en notities waarbij de boodschap goed aansluit op de 
doelgroep. Het bewaken van de aansluiting met interne processen, documenten, huisstijl en 
reglementen 

• Fungeren als contactpersoon voor het bestuur naar de Bewonerscommissie toe 

• Verzorgen van de coördinatie en uitvoering van het tweewekelijkse bewoners nieuwsbulletin 
‘Boswijk Bulletin’ en voor de verspreiding daarvan 

• Samenstellen van de informatiegids voor bewoners en deze actueel houden 

• Mede organiseren van bewoner gerelateerde bijeenkomsten (Alzheimer Café, mantelzorg, 
‘gezond ouder worden’ etc.) 

 
 
 



Vergaderingen 
Ten aanzien van intern werkoverleg, vergaderingen met de Bewonerscommissie, 
Bewonersvergaderingen (2x per jaar) en RVT/VVE vergaderingen (5-7x per jaar): 

• Organiseren van deze vergaderingen, opstellen van de agenda, verzamelen van benodigde 
stukken en het tijdig verzenden daarvan 

• Notuleren van de vergaderingen, het toetsen aan de bestaande reglementen, het maken van 
actie/besluitenlijsten en het bewaken van de actiepunten.   

 
Overig 

• Overnemen van werkzaamheden van de medewerker front- en backoffice tijdens diens 
afwezigheid 

• Ondersteunen bij diverse administratieve taken 
 
Wij vragen 

• HBO werk- en denkniveau 

• Minimaal 5 jaar relevante ervaring in een vergelijkbare functie. 

• Je staat stevig in je schoenen, hebt een hands-on instelling, bent secuur en proactief, en 
beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

• Kennis van de AVG is een pré.  

• Een flexibele instelling om incidenteel in weekenden of op feestdagen te assisteren 

• Wonend in de nabije omgeving van Doorn en/of de provincie Utrecht. 
 
Wij bieden: 

• Werken in een leuk en enthousiast team in een mooie werkomgeving. 
• De werkdagen zijn in elk geval dinsdag en woensdag en de overige dagen in overleg; beperkt 

thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. 
• Een salaris conform de CAO VVT schaal FWG 50 waaronder 8% vakantietoeslag en 8,33% 

eindejaarsuitkering.  
• De mogelijkheid om je verder te ontwikkelen in je vakgebied. 
• In eerste instantie een contract voor bepaalde tijd van één jaar met de mogelijkheid tot 

verlenging. 
 
Interesse? 
Voor vragen kun je contact opnemen met Joanne Korrel - de Boon via 0343-519911 of 
jkorrel@parkboswijk.nl. 
Sollicitaties voorzien van een motivatie, c.v. en pasfoto kunnen gericht worden aan: 
Stichting Park Boswijk, t.a.v. mevrouw J. Korrel - de Boon, jkorrel@parkboswijk.nl en worden 
verwacht uiterlijk 20 januari 2023. 
 

 
 


