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 abtWassenaar 

 Algemeen directeur 
 
   
 Ondernemerschap, samenwerking- en, mensgericht 

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

1. ABTWASSENAAR 
 
AbtWassenaar is een multidisciplinair ingenieursbureau en onderdeel van Oosterhoff. Groot genoeg 
voor een integrale multidisciplinaire dienstverlening maar ook klein genoeg voor flexibel en 
persoonlijk maatwerk. De advisering richt zich op de kennisgebieden constructie, installatietechniek, 
bouwfysica, brandveiligheid, bouwkunde, geotechniek en duurzaamheid.  
 
Integrale samenwerking tussen de verschillende kennisgebieden is voor abtWassenaar 
vanzelfsprekend. Zo ontstaan hoogwaardige en vernieuwende oplossingen, waarbij techniek gepaard 
gaat met kennis van het proces. Het ingenieursbureau was al betrokken al betrokken bij vele 
toonaangevende panden, zeker in het Noorden van het land.  
 
Techniek is het fundament; door slim om te gaan met deze techniek blinkt abtWassenaar uit in de 
landelijke markt. Door continue ontwikkeling van techniek en proces loopt zij altijd voorop en creëert 
zij een grotere klantwaarde.  
 
Een goede sfeer binnen de organisatie is erg belangrijk. De gezamenlijke en door abtWassenaar 
verzorgde lunch staat hier bijvoorbeeld symbool voor. Saamhorigheid, ontmoeten en wederzijds 
respect voeren de boventoon. De collega’s werken samen vanuit de bezieling voor hun vak. 
 
Door de implementatie van een nieuw organisatiemodel ontstaat de vacature van algemeen 
directeur.  
 
OOSTERHOFF 
Oosterhoff is de moedermaatschappij van ingenieursbureau abtWassenaar en bestaat uit een aantal 
ingenieurs- en adviesbureaus met een lange traditie in de gebouwde omgeving. Zij ontwikkelen, 
regisseren en realiseren de toekomst van de gebouwde omgeving. In Oosterhoff bundelen ze hun 
krachten, kennis en expertise om elke dag nóg een stap verder te zetten. Want samen bereik je 
meer, dat is het ecosysteem van Oosterhoff. 
 
Hoe Oosterhoff dit doet 
Oosterhoff zet zich elke dag in voor een betere wereld. Om steeds weer opnieuw een bijdrage te 
leveren aan een duurzame en verantwoorde toekomst. Door verbindingen te leggen: tussen de beste 
generalisten en specialisten, expertises en vakgebieden binnen Oosterhoff, en daar buiten. Dat 
maakt Oosterhoff ijzersterk. 

https://abtwassenaar.nl/projecten
https://abtwassenaar.nl/projecten


   

 

 

Oosterhoff is van de mensen 
Oosterhoff is letterlijk van de mensen: het eigendom van Oosterhoff is volledig in handen van de 
medewerkers. Alle medewerkers met een vast contract mogen mee participeren en minimaal 50% 
van de medewerkers participeert inmiddels ook mee in het eigendom van de groep. Dit zorgt voor 
meer betrokkenheid en ondernemerschap binnen de organisatie. 
 
Naar de website: https://www.abtwassenaar.nl en https://www.oosterhoffgroup.eu 
 
 

Plaats in de organisatie 
De algemeen directeur staat aan het hoofd van abtWassenaar, bestaande uit bijna 60 collega’s. Je 
stuurt het managementteam aan, bestaande uit de (nog aan te stellen) manager bedrijfsvoering en 
de teamleiders constructie, bouwfysica en installatie en de stafdiensten communicatie en 
secretariaat. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor de ondernemingsraad.  
Je rapporteert aan het bestuur van Oosterhoff en werkt samen met directeuren van andere 
bedrijven binnen Oosterhoff.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Je bent een boegbeeld die met respect voor de organisatiecultuur het ingenieursbureau de toekomst  
in leidt. Een inspirerend leider die zich focust op het ondernemerschap waarin visievorming en een  
duurzame toekomst van de organisatie prominent voorop staan. AbtWassenaar zoekt vooral geen  
schaap met vijf poten, maar juist met drie. Door jouw zelfreflecterend vermogen weet je goed waar  
je kracht en talent zit en zoek je de samenwerking binnen zowel abtWassenaar als Oosterhoff actief  
op. Door je ondernemerschap ben je op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt en weet je,  
samen met de deskundigen uit de organisatie, de positie van abtWassenaar in de markt te  
vergroten. Je bent analytisch sterk en doordat je je verdiept in de markt en wensen van de klant  
weet je dit te vertalen naar de juiste strategie voor de organisatie. Je levert een actieve bijdrage aan  
het ecosysteem van Oosterhoff. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie met als doel het realiseren van 
een positief bedrijfsresultaat en het bewaken van continuïteit en het bestendigen van de groei.   

 In samenspraak met de overige MT-leden verantwoordelijk voor de visie en strategische koers en 

implementatie hiervan.  

 Verantwoordelijk voor de verdere professionalisering en het toekomstbestendig maken van de 

organisatie.  

 Draagt zorg voor het opbouwen en uitbreiden van bedrijfsactiviteiten, vertaalt ontwikkelingen in 

de maatschappij in kansen.  

 Levert een proactieve bijdrage aan het Oosterhoff ecosysteem; het geheel is meer dan de som 

der delen. 

 Onderhoudt extern contact met opdrachtgevers, ketenpartners en brancheorganisaties.  
 
  

https://www.abtwassenaar.nl/
https://www.oosterhoffgroup.eu/


   

 

 

4. PROFIEL 
 
Persoonlijkheid, ondernemerschap, passie en lerend vermogen is belangrijker dan inhoudelijke  
technische kennis. Je acteert op wo-niveau en hebt aantoonbare leidinggevende en 
eindverantwoordelijke ervaring. Affiniteit met de branche en een noordelijk netwerk is een pré.  
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Netwerker en ondernemer. 
 Mensgericht, werkt vanuit vertrouwen en verbinding. 

 Samenwerkingsgericht.  

 Communicatief sterk, dus ook luisteren. 

 Strateeg. 

 Anders denkend en creatief. 

 Initiatiefrijk en proactief.  

 Daadkrachtig en besluitvaardig. 

 Open en transparant. 

 

 
6. ABTWASSENAAR BIEDT JOU 
 
Een uitdagende baan met een breed takenpakket waarbij je echt waarde toevoegt aan de 
ontwikkeling van abtWassenaar. Je maakt onderdeel uit van een hecht team en gaat samen werken 
met collega’s die gepassioneerd zijn over hun werk.  
Salaris is marktconform en afhankelijk van je kennis en ervaring. Daarnaast biedt abtWassenaar jou 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een lease auto. Je krijgt de mogelijkheid om te 
participeren in Oosterhoff.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Tel. 06-296 246 26 
 


