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Communicatie met zeer diverse partijen is essentieel in jouw functie en samenwerken staat voorop. 
In een klein team met onder meer collega’s actief met verhuur, onderhoud en ontwikkeling stem je de werk- 
zaamheden af. Zowel medewerkers van BOEi als Het Drentse Landschap bieden daarnaast specialistische 
ondersteuning. Als directeur / ontwikkelmanager ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van 
de organisatie en het bepalen van de koers en het uitvoeren van beleid. Verbinding en kansen zoeken met 
externe partijen is essentieel voor het behalen van de doelen van onze stichting. De maatschappelijke 
functie van het vastgoed spreekt jou aan.

WAT GA JE DOEN?
- Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van de kansenkaart die omgezet moet worden in concrete   
   herbestemmingen. 
- Je stelt het jaarplan op, bewaakt uitvoering en formuleert de eisen, checkt of uitgangspunten goed    
   verwoord zijn en of zaken gerealiseerd kunnen worden zoals de stichting die voor ogen heeft.
- Je bewaakt dat de kwartaalrapportages, het jaarverslag en de jaarrekening opgesteld worden en bewaakt 
   subsidiestromen.
- Je geeft leiding aan de grotere herbestemmings- en restauratieprojecten.
- Je draagt zorg voor het vlekkeloos laten draaien van de werkorganisatie in alle facetten (externe inhuur, 
   ARBO, verzekeringen etc.).
- Je stemt af/overlegt met stakeholders en breidt het netwerk van relaties verder uit.
- Je vertegenwoordigt dNR Veenhuizen in diverse (kennis)platforms die van betekenis kunnen zijn in het 
   realiseren van de doelen van de stichting.
- Je legt over het bovenstaande verantwoording af aan het bestuur van dNR Veenhuizen en bent tevens hun 
   sparringpartner.
- Je bereidt het bestuurlijk overleg voor en bewaakt de voortgang.

WAT BRENG JE MEE?
- Je hebt een HBO/WO werk en denkniveau en minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke functie 
   waarbij ook leiding werd gegeven.
- Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met vastgoedbeheer en -onderhoud en herbestemmingsprojecten 
   opgedaan bij een erfgoed/vastgoedorganisatie. 
- Je hebt een stevig financieel inzicht en bent in staat externe fondsen/subsidies te verwerven. 
- Je kunt goed plannen en organiseren en weloverwogen maar doortastend besluiten nemen. 
- Je bent in staat om creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen en op te 
   reden als een betrouwbare sparringpartner. 
- Je werkt graag en goed samen en zoekt ook actief de samenwerking met collega’s en externe partijen. 
- Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
- Je kan op verschillende niveaus schakelen en acteren: van visie tot operationeel.
- Je beschikt bij voorkeur over een breed netwerk in Noord-Nederland.
- Je bent bij voorkeur woonachtig in Noord-Nederland.

WAT BIEDEN WIJ? 
De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen is op zoek naar een inhoudelijk ambitieus persoon die toe is aan een 
volgende stap qua verantwoordelijkheid en uitdaging voor deze aantrekkelijke opdracht bij een organisatie 
die nu na een jaar goed staat. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke opdracht voor 2 jaar. Als 
ingangsdatum geldt uiterlijk 1 januari 2023. Eventueel is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 
2 jaar bespreekbaar. Het tarief is afhankelijk van kennis en ervaring. 

GEÏNTERESSEERD? 
Zie je in het uitbouwen van de organisatie en het ontwikkelen van de plannen een uitdaging en heb je interesse 
in de opdracht als directeur voor de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen?  

Mail dan je motivatiebrief met CV uiterlijk 30 augustus 2022 naar: sollicitatie@nieuwerentmeester.nl. De eerste 
gesprekken worden gepland op vrijdagmiddag 7 oktober in Veenhuizen.  
 
Meer informatie over deze functie kan worden opgevraagd bij Arno Boon, directeur BOEi tel. (06) 50515264 
of via a.boon@boei.nl. 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

De Nieuwe Rentmeester Veenhuizen (dNR) heeft in juli 2021 circa 80 monumenten overgenomen
van het Rijksvastgoedbedrijf. In deze stichting participeren BOEi en Het Drentse Landschap. 
Deze partners hebben ruime ervaring en kennis als het gaat om efficiënt beheer en onderhoud van 
monumenten en monumentencomplexen. Ook zijn ze succesvol in het op een passende manier 
herbestemmen van monumenten. De stichting staat de komende jaren voor de grote en interessante 
opgave om het ensemble van Veenhuizen toekomstbestendig te maken. Daarom is ze op zoek naar
een 


