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Hands on ondernemer met visie en realisatiekracht 

 
 
Standplaats: Uddel/Zeewolde  
 

 
1. BRONKHORST BUITENLEVEN BV EN WELSON LUXURY WELLNESS BV 

 

Situatieschets 

 

De aandeelhouders van Bronkhorst Buitenleven in Uddel hebben medio dit jaar het bedrijf Welson 

Luxury Wellness in Zeewolde overgenomen. De bedrijven bedienen de bovenkant van de 

consumentenmarkt en zijn qua portfolio zeer complementair, waardoor verdere groei in marktaandeel 

en resultaat kan worden gerealiseerd. Er wordt een holding ingericht en de nieuwe algemeen directeur 

wordt eindverantwoordelijk voor beide organisaties.  

 
Bronkhorst Buitenleven is met 12 jaar ervaring een nog relatief jong maar sterk groeiend bedrijf in 

Uddel. De ambitieuze organisatie produceert en monteert exclusieve buitenverblijven in Nederland en 

Duitsland zodat echte buitenmensen van het vroege voorjaar tot de late herfst buiten kunnen leven. 

Met ambachtelijke kwaliteit, een snelle doorlooptijd en volledige ontzorging bouwt het enorm 

gedreven en ervaren team van 

Bronkhorst fantastische 

maatwerkoplossingen voor haar 

klanten. Van tuinhuizen en veranda’s 

tot poolhouses en bergingen. Het DNA 

van het bedrijf is een nuchtere Veluwse 

mentaliteit. Dat betekent meer leveren 

dan je belooft, geen woorden maar 

daden. In het hechte team van 30 

medewerkers hebben collega’s wat 

voor elkaar over: samen werken zij aan 

één doel: topkwaliteit leveren die haar 

klanten trots maakt en een hoge 

waardering oplevert. 

Welson te Zeewolde is een gepassioneerd klein familiebedrijf met 10 professionele en gedreven 

medewerkers. Welson voert de luxury wellness-industrie aan en zet de standaard met een constante 

kwaliteit en prominente plek voor innovaties. Welson heeft exclusieve vakkennis in huis om maatwerk 



  

 

 

te kunnen realiseren bij het ontwerpen, 

installeren en onderhouden van luxe 

zwembaden, spa’s en sauna’s in de high-end 

consumentenmarkt. Dagelijks wordt met 

hart en ziel gewerkt om dromen van klanten 

waar te maken en ze volledig te ontzorgen.    

 
 
 
 
 

Naar de websites: www.bronkhortbuitenleven.nl en www.welson.nl 
 
  
2. FUNCTIE 
 
In deze nieuwe functie heeft u de kans om twee sterke merknamen in de high end consumentenmarkt 
te verbinden, uit te bouwen en hun marktpositie nog sterker te maken. Daarbij geeft u vorm aan de 
strategie en faciliteert u groei in omzet, mensen en middelen. U brengt de markt en ambities verder in 
kaart, rolt de commerciële strategie uit en vertaalt dit door in organisatie- en werkstructuren. U bent 
ondernemend en gedreven om de verwachtingen van klanten te overtreffen en dit door te vertalen 
naar operational excellence. Voor de medewerkers fungeert u als aanspreekpunt, inspirator en 
vraagbaak. U zet hen in hun kracht en draagt zorg voor hun verdere groei en professionalisering.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 
 

 P&L eindverantwoordelijk, rapporteert aan de twee aandeelhouders;  

 Zet bedrijfsdoelen en de (commerciële) strategie uit en bouwt de bedrijven verder uit;  

 Vertaalt de commerciële en operationele strategie naar de operatie en zorgt voor draagvlak;  

 Geeft inspirerend en enthousiasmerend leiding aan beide organisaties, indirect en direct via twee 
bedrijfsleiders; 

 Versterkt de marktpositie en zorgt voor verdere groei in omzet en rendement; 

 Faciliteert groei in omzet, mensen en middelen.  

 Zorgt voor verdergaande synergie tussen Bronkhorst en Welson en is het gezicht naar buiten;  

 Draagt zorg voor efficiënte inrichting van beide bedrijven; 
 
 
3.  PROFIEL 
 
De algemeen directeur is een ondernemende en commercieel gedreven peoplemanager met een 
sterke focus op groei en kwaliteit. Vanuit kennis en ervaring weet de algemeen directeur bedrijven en 
medewerkers verder te ontwikkelen en te ontplooien. Bedrijfskundig sterk en op een mensgerichte 
wijze is de algemeen directeur in staat ook financieel te sturen, ambitieuze doelen te stellen en deze 
ook vanuit een sterke teamspirit te behalen. De ideale algemeen directeur is tevens analytisch en 
communicatief sterk en herkent zich in de competenties besluitvaardig, hands on, gestructureerd en 
efficiënt. 

http://www.bronkhortbuitenleven.nl/
http://www.welson.nl/


  

 

 

 
Hierop aansluitend voldoet de algemeen directeur aan het volgende profiel: 
 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau met een relevante afgeronde opleiding, bij voorkeur in een 
(technisch) bedrijfskundige, commerciële of vergelijkbare richting; 

 Relevante werkervaring binnen een business to consumer markt (high end BtoC) is een must; 

 Een uitstekend commercieel trackrecord, bij voorkeur met duurzame consumentengoederen; 

 Kennis en ervaring met ICT, automatisering, (project-) rapportages en ERP pakketten (inclusief 
implementatie); 

 Affiniteit met de activiteiten van Bronkhorst en Welson is een pre; 

 Bekend met/passend in de couleur locale van de regio’s van beide bedrijven. 
 
 
5. BRONKHORST EN WELSON BIEDEN U 
 
Deze positie biedt u de mogelijkheid om uw 
ondernemende kwaliteiten volledig tot uiting 
te laten komen in een uitdagende omgeving in 
een dynamische sector. Het betreft een 
fulltime dienstverband. De organisatie biedt 
een concurrerend arbeidsvoorwaarden-
pakket, waarbij de exacte inschaling  
afhankelijk is van de kennis en ervaring die u 
meebrengt. 
 
Op termijn behoort participatie tot de 
mogelijkheden. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met BeljonWesterterp: 
Geert-Jan Plette, senior consultant 
06-22421363 
geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
 
Reageren kan via de vacature op onze website. 


