
 

Reisorganisatie Stichting Het Buitenhof is op zoek naar een 

  

Directeur - Bestuurder  

met een hart voor reizen én voor mensen 
 

Onbeperkt vakantieplezier voor mensen met een beperking.  

Het team van 17 medewerkers en zo’n 800 vrijwilligers zoekt een nieuwe 
directeur om dat mogelijk te maken, vanuit ons kantoor in Gouda. 

 
Wil jij een bijdrage leveren aan onze missie om beperkingen weg te nemen op gebied 

van vakanties vanuit de overtuiging dat iedereen mag genieten van onbeperkt 

vakantieplezier? Geloof jij ook in een inclusieve samenleving, waarin mensen met een 

beperking zorgeloos en onbeperkt vakantie kunnen vieren? Dan ben jij wellicht degene 

die wij zoeken. 

 

De organisatie 

Stichting Het Buitenhof is een bijzondere en unieke reisorganisatie; wij organiseren al 

sinds 1976 begeleide groepsvakanties voor mensen met een beperking vanuit onze 

overtuiging dat iedereen recht heeft op onbeperkt vakantieplezier. Wij zorgen dat alle 

praktische zaken geregeld zijn, zodat onze reizigers onbezorgd kunnen genieten van hun 

vakantie net als ieder ander. Ongehinderd door obstakels, afstanden, culturen of 

vooroordelen. 

 

Wij organiseren vakanties voor verschillende doelgroepen naar bestemmingen over de 

hele wereld. Dit doen wij onder de merknamen Buitenhof Reizen, MundoRado Reizen 

en AutiTravel. Dankzij de inzet en expertise van 17 medewerkers op kantoor in Gouda 

en het enthousiasme van zo’n 800 vrijwilligers, laten wij jaarlijks ruim 4.000 reizigers 

genieten van een vakantie. Met hart en ziel werken de medewerkers en vrijwilligers aan 

de organisatie en uitvoering van fantastische reizen. 

 

Elk jaar streven we ernaar om ons aanbod nog aantrekkelijker en uitgebreider te maken. 

Wij bieden pakketreizen aan in de vorm van begeleide groepsvakanties en zijn 

aangesloten bij het ANVR. Wij organiseren reizen naar bestemmingen dicht bij huis tot in 

exotische oorden. Elke reis wordt begeleid door deskundige, enthousiaste en ervaren 

vrijwilligers.  

 

Wij organiseren begeleide groepsreizen voor een bijzondere doelgroep. Dit betekent dat 

onze medewerkers, vrijwilligers, onze leden van de Raad van Toezicht én onze Directeur-

Bestuurder ook bijzondere mensen moeten zijn. Mensen met het hart op de juiste plaats, 

met enthousiasme en doorzettingsvermogen, die hun kennis en ervaring inzetten om 

deze bijzondere vakanties mogelijk te maken. 

 

  



 

Functie Directeur-Bestuurder 

De Directeur-Bestuurder van Stichting Het Buitenhof is eindverantwoordelijk voor de 

organisatie en stuurt het managementteam aan. Dit bestaat uit de Manager Financiën & 

ICT, de Manager Reisbegeleiding, Manager Informatie & Reserveringen en de Manager 

Marketing & Communicatie.  

 

Je bent verantwoordelijk voor het strategisch en financieel beleid, het dagelijks besturen 

van de organisatie en je bewaakt de resultaten. Je bent boegbeeld voor de organisatie 

naar buiten en onderhoudt een relevant netwerk in de branche dat bijdraagt aan het 

realiseren van de missie van Het Buitenhof. Je werkt zelfstandig en legt 

eindverantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht werkt volgens de 

principes van Good Governance en volgt het beleid en de ontwikkelingen van de 

organisatie. De toezichthouders hebben een toetsende en adviserende functie en 

fungeren als klankbord en sparringpartner van de Directeur-Bestuurder.     

 

Wat breng je mee 

Wij zoeken een inspirerende en besluitvaardige leider met oog voor vernieuwing en 

ontwikkeling. Je gelooft in de missie en visie van Het Buitenhof en wilt van daaruit graag 

leidinggeven aan het realiseren van gestelde doelen met het team.  

 

Je hebt een verbindende persoonlijkheid, zowel extern als intern. Je bent zichtbaar in de 

branche en neemt actief deel in relevante netwerken. Je bent tegelijkertijd ambassadeur, 

belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie. Er staat een nieuw MT klaar, 

waarmee je Het Buitenhof verder uitbouwt en ontwikkelt. Je werkt met hen samen vanuit 

vertrouwen en geeft ruimte aan initiatieven vanuit het team. Je schakelt soepel tussen 

strategisch, tactisch en operationeel niveau en bent als nodig hands-on. Je bent 

ondernemend en ziet kansen en mogelijkheden. Daarin neem je medewerkers én 

vrijwilligers op bevlogen wijze mee.  

 

We vragen een denk- en werkniveau op minimaal Hbo-niveau. Je hebt ervaring in de 

reisbranche en affiniteit met een vrijwilligersorganisatie en/of de zorg is zeer welkom. Je 

bent een ervaren manager die gewend is eindverantwoordelijkheid te dragen en een 

team te motiveren tot het behalen van resultaat. Je hebt oog voor alle aspecten van de 

bedrijfsvoering en een goed cijfermatig inzicht.  

 

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.  

 

Wat kunnen wij je bieden 

- Een uitdagende en mooie positie binnen een bijzondere reisorganisatie die volop 

in beweging is en maatschappelijk impact maakt. 

- Bevlogen en kundige collega’s die samen met jou vakanties mogelijk maken voor 

mensen met een beperking. 

- Een marktconform beloningspakket.  

- Ons kantoor in Gouda is goed bereikbaar.  

- En bovenal, de dank van onze reizigers die jij het geluk kan geven van een 

onbezorgde vakantie, ondanks hun beperking.  

 

Ben jij degene die we zoeken? Vertel ons hoe jij deze baan kunt invullen en stuur je CV 

mee. Email naar rvt@buitenhof.nl t.a.v. Rosita Drigpal, voorzitter raad van toezicht. Je 

kunt ook mailen wanneer je contact wilt voor meer informatie.  

 

Wij hebben een helder omschreven missie en visie en hechten aan onze kernwaarden, 

lees hier meer over op onze website: https://www.buitenhofreizen.nl/wie-is-buitenhof-

reizen/missie-en-visie/ 
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