Profielschets
Onafhankelijk Bestuursvoorzitter (0,2 fte)
voor Arcade

Utrecht/ Maastricht, februari 2021
Marianne oude Veldhuis
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Vereniging Arcade Dordrecht is een unieke samenwerking op het gebied van onderwijshuisvesting. Voor deze jonge
organisatie wordt een onafhankelijk bestuursvoorzitter gezocht. Een energieke en betrokken voorzitter die het
fundament van solidariteit en samenwerking verder verstevigt en uitbouwt.
________________________________________________________________________________________________
VERENIGING ARCADE DORDRECHT
Vereniging Arcade Dordrecht (hierna Arcade) werd opgericht in oktober 2020. Uitgangspunt voor deze bijzondere
samenwerking is het voorzien in een toekomstbestendige en inspirerende leer- en werkomgeving met een veilig en
gezond leer-en werkklimaat.
In Arcade zijn elf schoolbesturen (primair en speciaal onderwijs) verenigd. Zij hebben gezamenlijk de
zorgplichttaken van de gemeente overgenomen met betrekking tot de onderwijshuisvesting, waarbij zij nastreven
dat:
1. De kinderen van Dordrecht optimale kansen tot ontplooiing en succes krijgen aangeboden.
2. Ze goede schoolgebouwen in stand houden en betere of verbeterde schoolgebouwen realiseren, die bijdragen
aan het behalen van hogere leeropbrengsten.
De betrokken schoolbesturen zijn een duurzame samenwerking aangegaan om minder op basis van concurrentie
maar op basis van samenwerking, tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting in Dordrecht te komen.
CONTEXT
Het proces om te komen tot de oprichting van Arcade heeft een aantal jaren in beslag genomen. Een periode waarin
intensief onderzocht is of het concept realistisch en haalbaar zou zijn en voldoende meerwaarde zou hebben voor
de betrokken schoolbesturen. Commitment vanuit solidariteit was een basisvoorwaarde.
Inmiddels ligt er een integraal huisvestingsplan waarin voor elke school een planning is opgenomen. In afstemming
met de gemeente Dordrecht is een financieringsplan vastgesteld. De financiering wordt elke vier jaar onderworpen
aan een kritische update waarin actuele ontwikkelingen worden meegenomen.
Arcade heeft een collegiaal bestuur dat bestaat uit drie schoolbesturen en een onafhankelijk voorzitter. In het
bestuur zijn de volgende portefeuilles verdeeld: Personeel & Organisatie, Financiën en Projecten. Het bestuur
vergadert maandelijks, aan deze vergaderingen neemt ook de directeur van het huisvestingsbedrijf deel.
De vergaderingen worden voorbereid door de bestuursvoorzitter in overleg met de directeur. De bestuursvoorzitter
heeft binnen het bestuur geen stemrecht. Namens en vanuit de Algemene Ledenvergadering (ALV) draagt het
bestuur de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het huisvestingsbedrijf. Het huisvestingsbedrijf zorgt
voor de praktische uitvoering van alle zaken rond onderwijshuisvesting (nieuwbouw, renovatie, onderhoud en
verhuur) en wordt aangestuurd door een directeur.
Arcade is een nog jonge organisatie. Er ligt een goed fundament dat om verdere versteviging, verankering en
uitbouw vraagt.
DE OPDRACHT
De opdracht voor de onafhankelijk bestuursvoorzitter omvat:
• Het borgen en bewaken van het gedachtengoed en solidariteitsbeginsel, de gelijkwaardigheid van alle
verenigingsleden.
• De interne en externe bewaking van de neutraliteit van het bestuur in de beeldvorming.
• De doorontwikkeling van het huisvestingsbedrijf: waaronder het optimaliseren van het aanbod van producten
en diensten.
• Het bijdragen aan de brede visievorming c.q. strategische vergezichten in relatie tot onderwijskundige
ontwikkelingen en de impact daarvan op de huisvesting.
DE FUNCTIE
In de rol van onafhankelijk bestuursvoorzitter is verbinding essentieel. De bestuursvoorzitter is de verbinder tussen
ALV en het bestuur en ook tussen de vereniging en het bestuur van de gemeente Dordrecht. In de afgelopen
periode heeft er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden waardoor er nu een grotendeels nieuw team staat
wat behoefte heeft aan intensivering van de onderlinge verbinding.
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De voorzitter verbindt door zorgvuldige invulling van relaties met betrokkenen en zoekt hen op voor formeel of
informeel overleg. Is daardoor goed geïnformeerd en weet vroegtijdig wat er speelt. Waar wensen en belangen bij
elkaar komen of tegenstrijdig kunnen zijn. Dat betekent verder bouwen aan de samenwerking in een sfeer van
respect, vertrouwen en transparantie. Tijdige en relevante communicatie is in dit proces essentieel.
De voorzitter initieert open constructieve discussies, waarin school-specifieke belangen zorgvuldig worden
afgewogen tegen het collectieve belang. Met een scherp oog en oor voor wat soms niet gezegd, maar wel gedacht
wordt.
De voorzitter is van nature een bruggenbouwer die zich diplomatiek en behendig beweegt in een complex
krachtenveld. Die partijen kan samenbrengen door te streven naar een zo groot mogelijke “win-win” uitkomst. Is
daadkrachtig en besluitvaardig, spreekt aan op gemaakte afspraken en commitment. Kent het politieke speelveld
en weet ook daarin op een overtuigende wijze te acteren.
Heeft een moderne visie op onderwijs en de impact daarvan op onderwijshuisvesting. Is alert op actuele
maatschappelijke ontwikkelingen en kan deze vertalen naar vernieuwende inzichten voor Arcade.
FUNCTIE-EISEN
Kandidaten beschikken over:
• Academisch werk- en denkniveau
• Ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in het primair onderwijs
• Kennis van huisvestingsvraagstukken in het onderwijs
• Goed ontwikkeld financieel inzicht
• Politieke sensitiviteit en kennis van relevante wet- en regelgeving.
KERNCOMPETENTIES
• Verbindend
• Daadkrachtig, besluitvaardig
• Authentiek
• Visionair.
ARBEIDSVOORWAARDEN
Met de onafhankelijk bestuursvoorzitter wordt een contract afgesloten voor drie jaar, met de mogelijkheid tot
verlenging van maximaal twee keer drie jaar. De omvang van de functie bedraagt gemiddeld 0,2 fte en is bezoldigd.
Uitgangspunt is vergoeding op factuurbasis.
Van kandidaten wordt een redelijke mate van flexibiliteit verwacht ten aanzien van aanwezigheid.
Belangrijk is dat de onafhankelijk bestuursvoorzitter al langere tijd op geen enkele wijze verbonden is of banden heeft
met de schoolbesturen die betrokken zijn bij Arcade Dordrecht of het bestuur van gemeente Dordrecht.
PROCEDURE
De begeleiding van deze procedure is in handen van Marianne oude Veldhuis, senior adviseur van Rieken & Oomen.
Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van
geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd.
SOLLICITATIE EN INLICHTINGEN
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marianne oude Veldhuis, telefonisch te bereiken via nummer
043-321 96 07. Voor informatie kunt u bellen op dinsdag 23 februari van 16.00-17.00 uur en op donderdag 25 februari
van 09.00-10.00 uur.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 maart via www.riekenoomen.nl/vacatures Klikt u op deze vacature dan
kunt u reageren via uw persoonlijk dossier.
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