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Algemeen directeur de Baak,
centrum voor leiderschap en ondernemerschap

Ervaren en ondernemende leider die gedreven is de voortdurende ontwikkelingen
van de belangrijkste en meest aansprekende thema’s binnen leiderschap en
ondernemerschap ‐ in een internationale context ‐ vorm te geven binnen een
excellente leer‐/ werk‐/ontmoetingsomgeving
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1. De Baak

Situatieschets en contextanalyse
De Baak, centrum voor leiderschap en ondernemerschap, richt zich op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen
in organisaties: de human side of enterprise.
De Baak is een maatschappelijke onderneming. Zonder aandeelhouders, zonder eigenaren. Gericht op de stake‐
holders: de belanghebbenden bij deze organisatie. En gericht op rendement en resultaat: de waarborg voor conti‐
nuïteit en het vermogen om nieuwe ambities te realiseren. Kunst en cultuur maken een integraal onderdeel uit
van de Baak en haar programma’s.

Missie, visie, principes, ambities, positionering en focus
MISSIE: De Baak is een bijzondere onderneming die anderen en zichzelf door leren verder brengt. Het bijzondere
van de Baak kun je ruiken, zien en proeven. Het zit in de omgang met klanten, in de manier waarop we organise‐
ren, in de leerervaringen die we bieden, in de plekken waar de Baak te vinden is en in de eigen opvattingen over
leren, leiderschap en ondernemen.
VISIE: De toekomst van Nederland ligt in de (creatieve) kenniseconomie in een globaliserende wereld. Om daar
aan bij te dragen verschuift de aandacht van de Baak van management naar leiderschap en ondernemerschap. Bij
leiderschap hoort het streven naar hogere doelen, visie uitdragen, patronen doorbreken, mensgerichtheid. Bij
ondernemerschap hoort risico’s nemen, kansen ruiken, realisatiekracht, doorpakken. Juist die combinatie van
leiderschap en ondernemerschap zal het verschil maken. De Baak verbindt leiderschap en ondernemerschap door
persoonlijke ontwikkeling als uitgangspunt te nemen.
PRINCIPES; De Baak wil een goed renderende onderneming blijven die ook van maatschappelijke betekenis is.
Zakelijkheid en idealisme gaan hand in hand: hoe meer rendement, des te groter onze maatschappelijke bijdrage.
In de winst is al verrekend dat een percentage van onze omzet naar maatschappelijke projecten gaat. De Baak
doneert geen geld maar tijd. Iedere medewerker wordt aangemoedigd zijn of haar bijdrage te leveren. Ook in ons
dagelijks functioneren is duurzaamheid een leidend principe. Dat geldt ook voor diversiteit en voor gelijke toegang
tot leren.
AMBITIES
De Baak staat voor de opgave zelf leiderschap en ondernemerschap te tonen als het gaat om het realiseren van
haar ambities. Daartoe worden de eigen mensgerichte en resultaatgerichte vaardigheden ingezet, en zo wordt het
vakdomein dat voor de komende jaren gedefinieerd is, geïllustreerd.
POSITIONERING EN FOCUS
De Baak wil Incompany opdrachten en Open programma’s, tezamen met het bieden van excellente leer‐ en werk‐
contexten, integreren en daarmee een onvergelijkbare partner zijn voor bedrijfsleven en overheid. Bij de Baak
staat de menskant van het ondernemen centraal.

Strategisch kader
De Strategienotitie 2011‐2014 geeft een uitgebreide schets van de koers die de Baak volgt. De Baak heeft zich tot
doel gesteld om de organisatie te verlichten en te moderniseren door te digitaliseren. In een periode van drie tot
vijf jaar zal de Baak, in de beleving van zowel klanten als collega’s, een inspirerend voorbeeld zijn van een oplei‐
dings‐ en kennisinstituut waar realistisch idealisme en duurzame profijtelijkheid hand in hand gaan. Internationale
oriëntatie is een sterke component bij uitbreiding in de toekomst.
Er zijn plannen voor de toekomst van de Baak geformuleerd maar er is een belangrijke rol weggelegd voor de
nieuwe algemeen directeur in de realisatie en vervolmaking van deze strategische kaders.

Organisatie
Samen met de operationeel directeur, de financieel directeur en de drie Businessline Directors vormt de algemeen
directeur een operationeel MT dat de dagelijkse aansturing voor zijn rekening neemt.
De Organisatie heeft 3 Businesslines: Open, InCompany, Hospitality. Daarnaast is er een 3 tal focusgroepen: Zake‐
lijke dienstverlening; Overheid; Bouw en een tweetal vakgroepen: Innovatie en design en senior trainers. In Ant‐
werpen is Baak Zuid actief.
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In de uitvoering van programma’s maakt de Baak gebruik van een uitgebreid netwerk van associates.
De organisatie wordt ondersteund door efficiënte en klantgerichte stafafdelingen bestaande uit Financiën & ICT,
Programmaondersteuning, P&O, Facility & MVO.

2. Profiel algemeen directeur

Kern van de functie
De algemeen directeur realiseert omzet en rendement door het behalen van doelstellingen, onderhoudt de stabili‐
teit van de onderneming, zorgt voor groei, bouwt de reputatie van de organisatie in de samenleving op en onder‐
houdt deze. Is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en duurzame positionering van de Baak, conform de
vastgestelde missie, visie en strategie.

Plaats in de organisatie
De algemeen directeur draagt, samen met de operationele directeur (beiden statutair), de eindverantwoordelijk‐
heid voor de leiding en de continuïteit van de organisatie en rapporteert aan het Bestuur. Het Bestuur vervult de
rol van een Raad van Toezicht.

Resultaatgebieden
Leiden en verbinden
Legt inspirerend verbindingen tussen de Baak, haar medewerkers, de wetenschap, beleid & politiek en praktijk &
samenleving. Creëert een omgeving waarin eigen initiatief floreert; neemt het voortouw als het moet en geeft
ruimte als het kan. Faciliteert. Zorgt voor een optimale medewerkerinzetbaarheid, een hoge medewerkertevre‐
denheid en een structureel laag verzuim. Uitstekende communicator.

Visie en beleidsadvisering en –ontwikkeling
Is verantwoordelijk voor (strategische) beleidsontwikkeling, bedrijfsvoering, innovatie, concepten, vernieuwing
van de dienstverlening. Bepaalt in overleg met het Bestuur het strategisch kader en vertaalt dit naar een haalbaar
plan. Zet de koers uit en communiceert hierover duidelijk binnen de organisatie.

Innovatie en ontwikkeling dienstverlening
Is eindverantwoordelijk voor het ontwikkelen van een innovatieve omgeving waar leren / werken / ontmoeten
centraal staan. Ontwikkelt, verbetert en innoveert nieuwe dan wel bestaande concepten. Hierdoor is de Baak de
meest strategisch georiënteerde partner (professional and well connected) als het om gedragsontwikkeling gaat.
Maakt de Baak internationaler.

Omzetontwikkeling en relatiebeheer
Is eindverantwoordelijk voor omzet en resultaat. Beschikt over een uitgebreid eigen netwerk en is in staat om het
bestaande netwerk van de Baak uit te bouwen. Het zodanig positioneren van de Baak dat het wordt gepercipieerd
als toonaangevende, onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige kennis‐ en opleidingsautoriteit. Ontwikkelen en
bestendigen van relaties met universiteiten.

Functie‐eisen
De Baak zoekt een ondernemende, verbindende leider met ruime ervaring in het managen van professionals.
De nieuwe algemeen directeur moet zijn/haar sporen bij voorkeur verdiend hebben in een ontwikkel‐ en/of oplei‐
dingsomgeving en kan daarnaast commerciële verbinding leggen.
Om aan bovenstaande functie eisen te kunnen voldoen is een werkervaring van minimaal 20 jaar wenselijk en een
WO werk‐ en denkniveau noodzakelijk.
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Persoonlijkheidsprofiel
De nieuwe algemeen directeur van de Baak herkent zich in onderstaand profiel:
Inspirator
Verbinder / bruggenbouwer
Netwerk binnen bedrijfsleven (CEO niveau middelgrote organisaties / HR directeuren internationals)
Verenigt creativiteit en zakelijkheid
Stevig, daadkrachtig
Ondernemende professional
Rationele beslisser met intuïtie.

Persoonskenmerken/competenties

Visie
Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. Is in staat zich op de lange
termijn te richten.

Resultaatgerichtheid
Is in staat resultaat‐ en doelgericht te werken, waarbij mogelijk interessante zijwegen ook worden benut.

Ondernemen
Kansen signaleren en deze omzetten in acties ‐ veelal niet gebaande wegen ‐ die bijdragen aan betere resultaten
van de organisatie.
 Netwerken
Zoeken, opbouwen en onderhouden van contacten en samenwerking met collega's, klanten en overige potentiële
relaties die van belang zijn voor de doelen van de organisatie en/of het ‐ onderdeel.
 Overtuigingskracht
Door juiste argumenten ‐ op het juiste moment en met een passende stijl ‐ instemming verkrijgen voor ideeën en
voorstellen. Op een tactvolle manier opkomen voor de eigen mening, behoeften of belangen (=assertiviteit). Be‐
langentegenstellingen met een grote emotionele lading op een tactvolle wijze hanteren en oplossen
(=conflicthantering).

Creativiteit
Benaderen van vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met originele en nieuwe ideeën en oplossingen
komen, en doorbreken van gevestigde denkpatronen.
 Vakmanschap
De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden.

Innoveren
Het hebben en stimuleren van nieuwe, originele ideeën, werkwijzen en toepassingen. Zich met een onderzoeken‐
de en nieuwsgierige geest richten op toekomstige vernieuwing van strategie, producten, diensten en markten.

Groepsgericht leiderschap
Is in staat richting en sturing te geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en te
handhaven om een beoogd doel te realiseren. Bewaakt deze.

Enthousiasmeren
Is in staat om anderen te motiveren en te stimuleren. Draagt eigen positieve houding over op anderen. Gaat effec‐
tief om met weerstanden.
 Zelfinzicht
Zoekt actief naar persoonlijke feedback. Stelt zich kwetsbaar op. Heeft een reëel inzicht in de eigen sterke en
zwakke punten.

3. Aanvullende informatie
Procedure van de selectie
Indien uw kandidatuur voldoende aansluit bij het geschetste profiel wordt u uitgenodigd voor een tweetal ge‐
sprekken. Respectievelijk met de Adviescommissie bestaande uit drie leden van het MT van de Baak en met de
Selectiecommissie vanuit het Bestuur, bestaande uit drie Bestuurleden.
Deze gesprekken zullen plaatsvinden vanaf medio maart 2012.
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Arbeidsvoorwaarden
Ter bespreking.
Contactpersonen
De procedure wordt begeleid door Dorine Kraak, zij kan ook nadere informatie geven over de functie.
Dorine Kraak
Email : d.kraak@debaak.nl
Telefoon : 06‐54765725
Voor praktische, organisatorische vragen kunt u contact opnemen met
Karin de Winter
Email : k.dewinter@debaak.nl
Telefoon : 071‐3690200

Website : www.debaak.nl

