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Inleiding

Alpe d’HuZes is een stichting met als doel niemand meer te verliezen aan 
kanker, met behoud van een goede kwaliteit van leven. Het symbool om 
dat te bereiken is het samen overwinnen van de legendarische berg Alpe 
d’Huez. Met deze klimprestatie wordt onmacht omgezet in kracht. 

Want opgeven is geen optie.

Alpe d’HuZes wil elkaar stimuleren en inspireren. En: degenen, die deze 
ziekte helaas niet overleefd hebben, liefdevol herdenken. 

De stichting zamelt geld in met de organisatie van een week ‘Alpe 
d’HuZes’ in Frankrijk. In de afgelopen jaren is deze week uitgegroeid tot 
het grootste goede- doelenevent van Nederland. Lopend, fietsend of 
rennend beklimmen 5000 deelnemers van alle leeftijden de Alpe d’Huez.

Jaarlijks wordt op deze manier ruim € 10 miljoen opgehaald. Deze 
donaties worden 100% besteed aan wetenschappelijk onderzoek via KWF 
Kankerbestrijding. Alpe d’HuZes werkt uitsluitend met vrijwilligers (circa 
1000 in totaal). Er is helemaal geen overhead, doordat er geen kantoor, 
geen betaalde werknemers, geen onkostenvergoedingen, enz. zijn. Dat is 
uniek voor een organisatie van deze omvang.

Tijdens de afgelopen veertien edities van Alpe d’HuZes hebben de 
deelnemers een totaalbedrag van ruim 173 miljoen euro opgehaald. 
Stichting Alpe d’HuZes wil daarmee dé Nederlandse organisatie zijn die 
verschil maakt in en voor het leven van de kankerpatiënt.

Foto: Jannemieke Termeer 



Kernwaarden

Stichting Alpe d’HuZes hanteert een aantal richtinggevende 
uitgangspunten/kernwaarden:

1. Antistrijkstokbeleid: de organisatie garandeert dat de totale opbrengst 
van door de deelnemers bijeengebrachte sponsorgelden volledig en 
zonder aftrek van onkosten toekomen aan het geformuleerd doel van de 
stichting.

2. Geen bestuurder, sponsor, deelnemer of vrijwilliger verwerft enig 
stoffelijk voordeel uit de stichting.

3. De stichting blijft onafhankelijk en zal zich niet blijvend verbinden aan 
wie of wat dan ook. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat de stichting geen 
exclusiviteit zal verlenen aan een sponsor of deelnemer.

4. De stichting zal in al haar activiteiten en besluiten steeds het belang van 
de kankerpatiënt voor ogen houden.

5. Zorgvuldig en respectvol en vanuit de volledige gelijkwaardigheid en 
vertrouwen in elkaar met vrijwilligers en deelnemers omgaan.

6. Vrijwillig is niet vrijblijvend: het is belangrijk op elkaar te kunnen 
bouwen en om bij te dragen wat past binnen je vermogens, waarbij onze 
doelen steeds leidend zijn.

7. Alle resultaten van alle onderzoeken/projecten gesponsord uit het Alpe 
d'HuZesfonds bij KWF Kankerbestrijding dienen volledig en onverkort ter 
beschikking gesteld te worden aan een ieder die daarom vraagt.

8. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Klik hier voor het jaarverslag 2018/2019 van Stichting Alpe d’HuZes

Foto: Erwin Kessing

https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/1cbd788891761acf96cd7eb347ff789b.pdf


KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding en Alpe d’HuZes zijn strategische partners. Dit 
komt met name tot uiting in de samenwerking van beide partijen bij de 
besteding van de gelden die door Alpe d’HuZes zijn geworven. Ieder jaar 
in oktober wordt het geld dat bijeen is gebracht door Alpe d'HuZes 
gestort in het Alpe d'HuZes/KWF-fonds. Dit fonds wordt beheerd door 
KWF Kankerbestrijding.

Sinds 2014 is KWF ook verantwoordelijk voor de besteding van de 
opbrengsten binnen de vastgestelde richtlijnen zoals beschreven in het 
geldbestedingsbeleid opgesteld door Alpe d’HuZes.

Stichting Alpe d’HuZes blijft richting geven aan het beleid door thema’s 
voor bestedingen aan te dragen. In afstemming met KWF 
Kankerbestrijding worden deze thema’s jaarlijks vastgesteld en vormen 
daarmee de kern van het bestedingsplan. 

De afgelopen jaren is het geld uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds besteed 
binnen drie thema’s. Deze thema’s reflecteren de uitdrukkelijke keuze 
van Alpe d’HuZes om ambitieus te zijn en jong talent een kans te geven, 
kennisbenutting van onderzoeksresultaten te versnellen en extra ruimte 
te bieden aan baanbrekende ideeën en innovatie:

• Ambitie: het stimuleren van jonge, talentvolle onderzoekers 
(de Bas Mulder Award).

• Hermannetjes: financiële ‘duwtjes in de rug’ met als doel om 
kennisbenutting te versnellen of knelpunten op te lossen.

• Nieuwe ontwikkelingen: extra kansen creëren voor baanbrekende
ideeën.

Ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door een van de 
beoordelingscommissies van de KWF Adviesraad. Deze commissies 
bestaan uit gerenommeerde artsen, onderzoekers en andere experts 
uit het oncologische veld. 

Op basis van de input van alle experts geeft de KWF Adviesraad een 
advies aan het KWF-bestuur. Op basis van dit advies beslist het bestuur 
van KWF welke projecten gefinancierd worden. Een besluit dat ter 
accordering wordt voorgelegd aan het bestuur van Alpe d’Huzes.

Klik hier voor meer informatie over onderzoekers, die 
voor onderzoek subsidie uit het Alpe d’HuZes/KWF-fonds 
hebben ontvangen Foto: Jannemieke Termeer

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/overzichtonderzoeksverhalen


Organisatie
Alpe d’HuZes is een grote, decentrale organisatie, die voor 100% uit 
vrijwilligers bestaat: circa 300 ‘vaste’ vrijwilligers en circa duizend 
vrijwilligers en betrokkenen rondom het event en de deelnemers 
hieraan. Er is dus geen betaalde bureau-organisatie, ook de 
operationele organisatorische taken zijn onder vrijwilligers belegd. De 
uitdaging is om een duidelijke en effectieve organisatiestructuur te 
behouden.

Bestuur, Clusters, Teams
Het bestuur van Alpe d’HuZes wordt benoemd door de Raad van 
Toezicht. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks besturen 
van de Stichting Alpe d’HuZes en bestaat op dit moment uit zeven 
personen (exclusief de vacature van voorzitter). Tevens is er een 
belangrijke, operationeel verantwoordelijke rol weggelegd voor Dick
Sinnige, de Chef de Mission, die op regelmatige basis bij het bestuur 
aansluit.

Huidige bestuursleden zijn: George Coppens, Joost Ausems, Bas Klein, 
Mario van der List, Wieke Janssen en Jaap de Groot. 

De organisatie van de jaarlijkse koersweek wordt verzorgd door het 
koersteam onder leiding van de chef de mission. Deze koersorganisatie 
bestaat uit een hoeveelheid aan clusters en daaronder teams, met ieder 
hun specifieke taak. De chef de mission rapporteert aan het bestuur.

Op dit moment wordt tussen bestuur en RvT gesproken over het 
toewerken naar een compacter en strategischer georiënteerd bestuur, 
waarbij tactische en operationele aangelegenheden nadrukkelijker in de 
clusters worden belegd.

Raad van Toezicht
Sinds 2013 heeft de organisatie een Raad van Toezicht. Dit orgaan heeft 
tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de stichting. Daarnaast is de RvT op 
onderdelen nauwer betrokken en verstrekken de leden gevraagd en 
ongevraagd advies aan het bestuur. De RvT bestaat uit: Ed Kronenburg, 
Johan van der Waal, René Medema, Monica Wichgers, Gerard Dielessen, 
Peter-Paul Dings en Thijs de Neeve. 

Klik hier voor meer info over het bestuur en 
de Raad van Toezicht

https://www.opgevenisgeenoptie.nl/organisatie


Alpe d’HuZes heeft de volgende doelstellingen: Uitgangspunten
De stichting hanteert de volgende strategische uitgangspunten om haar 
beleid te realiseren:

Commercieel: de sponsoren voldoende aandacht geven, zorgen voor 
onderhoud van de relatie en nemen proactief actie. Zowel de deelnemer 
als de donateur beter beeld wat er uiteindelijk gebeurt met het 
ingezamelde geld in de subsidie projecten.
Compliance: Bestuur en clustercoördinatoren hebben een 
voorbeeldfunctie. Er vindt meer afstemming plaats met teams over wijze 
van invulling van het beleid door voorlichting en gezamenlijke sessies. 
Interne processen beter en transparanter in beeld. Meer tijden 
investeren in externe communicatie en het Alpe d’HuZes beleid op 
transparante wijze uitdragen. 
Interne processen: op kritische bedrijfsprocessen functiescheiding 
toepassen (financiële proces en aangaan van overeenkomsten).
Personeel: zorgen voor een transparant en helder beeld over de inhoud 
van een vrijwilligerstaak inclusief tijdbesteding. Zorgen voor een 
duidelijk inwerkproces voor vrijwilligers.
Financieel: een duidelijke keuze maken ten aanzien van de opbrengsten 
van merchandising, catering en vervoer.
Inkoop: Er is een voorkeur voor sponsoring in natura. Alpe d’HuZes 
koopt slechts dan in, wanneer er ook een duidelijk marktonderzoek is 
gedaan naar alternatieven voor de in te kopen goederen en diensten.
Benodigde middelen: De benodigde middelen staan beschreven in een 
jaarlijks op te stellen begroting in december voorafgaand aan de koers.

• Wij streven naar continuïteit.

• Wij organiseren een jaarlijks uniek event voor deelnemers.

• Wij voldoen aan alle wet- en regelgeving.

• Wij hebben tevreden en gepassioneerde vrijwilligers.

• Wij maken het verschil in het reguliere kankeronderzoek.

• Wij hebben efficiënte werkprocessen, waardoor vrijwilligers 

makkelijker hun werk kunnen doen.

• Wij laten vrijwilligers zo veel mogelijk in hun kracht werken 

en streven naar goede doorstroming.

• We hebben goede mensen op cruciale posities in de Alpe 

d’HuZes organisatie.

• Wij hanteren een helder en transparant beeld rondom 

inkomsten en uitgaven.

“

“

Klik hier voor de het Beleids- en uitvoeringsplan 2020

https://d21kqprls7cqow.cloudfront.net/2ae9cf51b14c4dfc9f2fd5826f8248d1.pdf
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Inleiding

De voorzitter van het bestuur van Alpe d’HuZes is het boegbeeld van de 
organisatie. Binnen het bestuur eindverantwoordelijk en coördinerend. Binnen 
de brede organisatie richtinggevend en inspirerend en voor partners en 
stakeholders het gezicht en eerste aanspreekpunt in algemene strategische 
aangelegenheden. Het is een sleutel positie binnen een grote, landelijk actieve 
vrijwilligersorganisatie, waarbij zowel vrijwilligers als deelnemers een sterke 
emotionele betrokkenheid hebben. Dit vraagt in de rol van de voorzitter van het 
bestuur een bijzondere man of vrouw.

De belangrijkste rol van het bestuur als geheel is het - met enthousiasme en 
creativiteit – stimuleren en motiveren van de vrijwilligersorganisatie, om zich 
ieder jaar weer vol overgave in te zetten voor de doelstellingen van de stichting. 
De opdracht voor de voorzitter is, om als moderne people manager hierin te 
voortouw te nemen en de organisatie aan te sturen. De voorzitter doorleeft de 
uitgangspunten van de stichting, stelt zich op de hoogte van de ontwikkeling die 
Alpe d’HuZes heeft doorgemaakt en beseft dat hij/zij leidend is bij het borgen 
van de continuïteit.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van de voorzitter van Alpe d’HuZes zijn 
divers. De belangrijkste zijn:
• Stuurt het bestuur van de stichting en daarmee de stichting als geheel aan;
• Legt verantwoording af aan de raad van toezicht;
• Is het gezicht en boegbeeld van de organisatie en vertegenwoordigt het 

bestuur en de stichting zowel binnen de organisatie als naar buiten;
• Stelt (samen met betrokkenen) het beleidsplan op;
• Bewaakt de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen, zoals die 

zijn vastgelegd in het (meerjaren-)beleidsplan van de stichting;
• Is eindverantwoordelijk voor een adequate coördinatie van de activiteiten;
• Draagt zorg voor een optimale taakverdeling en onderlinge vervanging 

binnen het bestuur;
• Zit de bestuursvergaderingen voor. Zorgt daarbij voor balans tussen de 

diverse meningen en de tijdsbewaking. Regelt onder meer de behandeling 
van de agendapunten, voorstellen en amendementen en andere 
bespreekpunten die aan de orde zijn;

• Waarborgt de navolging van de statuten, het huishoudelijk reglement, de 
besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen;

• Signaleert eventuele problemen en draagt oplossingen aan of schakelt het 
juiste bestuurslid ervoor in.

• De voorzitter bestuurt, maar stuurt operationeel niet aan. De verbinding 
tussen de Chef de Mission en de voorzitter is belangrijk onderdeel van de 
organisatie, waarbij de scheiding tussen beleid en taakstelling versus 
operationele verantwoordelijkheid en uitvoering geborgd wordt. 



Tijdsinvestering

De voorzitter zal bereid en in staat moeten zijn om ‘zo veel als nodig’ tijd 
in te ruimen voor de werkzaamheden. Een groot deel hiervan is te 
plannen, maar de voorzitter moet tussen alle bijeenkomsten door 
rekening houden dat het werk ook een sterk ad hoc karakter kent. 

Naast regelmatige vergaderingen zijn er door het hele jaar heen 
activiteiten waarbij de aanwezigheid van de voorzitter belangrijk is, met 
als centraal moment de week in Frankrijk ieder jaar begin juni.  

Gemiddeld genomen nemen de taken minimaal zo’n 20 uur per week in, 
maar de spreiding is niet gelijkmatig. 

Uitgangspunten voor de tijdsbesteding zijn de volgende:
• Elke maand een bestuursvergadering leiden, inclusief 

beleidsbepaling en voorbereiding;
• Bijeenkomsten van verschillende commissies bijwonen met 

wisselende frequentie;
• Minimaal vier keer per jaar overleg met de raad van toezicht ;
• Minimaal 4 uur per maand representatie van de stichting bij diverse 

bijeenkomsten;
• Minimaal 8 uur per maand interactie met vrijwilligers en contacten 

van de stichting;
• Regelmatige afstemming met de Chef de Mission, waaronder twee 

keer per jaar een gezamenlijke sessie, waarbij het bestuur en het 
koersteam samenkomen;

• Aanwezigheid, sturing en externe vertegenwoordiging bij de 
koersweek en andere publieke evenementen van Alpe d’HuZes.

• Jaarlijks bezoek aan de lokale, Franse burgemeesters in de 
voorbereiding op de koersweek en gastheer voor de burgemeesters 
en andere vertegenwoordigers tijdens de koersweek.

• Regelmatige afstemming met voorzitters en secretarissen bestuur en 
RvT onderling
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Ervaring en persoonlijkheid

Heeft grote affiniteit en is sterk verbonden met Alpe d’Huzes (als 
deelnemer, vrijwilliger, bezoeker). Ondersteunt haar missie en heeft 
het vermogen om deze mee uit te dragen. Gevoel voor de emotie die 
hierbij hoort;
De bereidheid zich te conformeren aan het beleid en de boven 
beschreven kernwaarden van de stichting. Een sterke intrinsieke 
motivatie om zich onbaatzuchtig in te zetten voor een ander;
Stevig bestuurder met ruime ervaring. Bij voorkeur ervaring met 
vrijwilligerswerk;
Stevige en aimabele persoonlijkheid, veel plezier beleven aan een 
goede omgang met de vrijwilligers op de verschillende niveaus 
binnen de stichting en met de deelnemers;
Aantoonbare leidinggevende ervaring op hoger 
management/directieniveau. Een flexibele en verbindende 
leiderschapsstijl: dienend en consultatief waar mogelijk, 
daadkrachtig en besluitvaardig waar nodig.
Aantoonbare ervaring met het (creatief) vormen en uitdragen van een 
beleidsvisie;

Ervaring met en gevoel voor bestuurlijke zaken, ervaring met het 
aansturen van complexe processen, in staat bestuurlijke besluiten 
om te zetten in adequate acties; goede balans tussen beleidsmatig en 
kaderscheppend versus delegeren van operationele 
verantwoordelijkheden; 
Ruime ervaring met het (leidinggeven aan of toezicht houden op) de 
organisatie van evenementen;
Goede representatieve eigenschappen, goede communicatieve 
vaardigheden en bij voorkeur ervaring met de pers. In staat zijn om 
zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen;
Een flexibele instelling, stressbestendigheid;
Empathisch vermogen en gevoel voor verhoudingen. Kan omgaan met 
kwetsbaarheden, schat risico’s juist in, acteert in alle gevallen 
proactief;
Kennis van de Franse taal is een pré;
Vrouwelijke kandidaten worden met name uitgenodigd te reageren.



Competenties

Voor de voorzitter van het bestuur zijn de volgende competenties 
onontbeerlijk:
Visie: overziet en begrijpt ontwikkelingen, vertaalt deze naar de Alpe 
d’HuZes organisatie en ontwikkelt op basis daarvan lange termijn 
doelstellingen. Is in staat de visie uit te dragen en draagvlak hiervoor 
te creëren.
Leiderschap: is authentiek en evenwichtig, stimulerend en 
inspirerend. Kan anderen mobiliseren, coachen en inspireren door 
richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en 
uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen.
Communicatie: heeft sterke communicatieve vaardigheden, kan 
mensen overtuigen, is hierbij in staat weerstanden op te heffen.
Verbindend: is mensgericht en toegankelijk. Motiveert en 
enthousiasmeert bestuursleden, vrijwilligers, deelnemers en 
stakeholders om gewenste resultaten te behalen. Kan van nature 
binden, stelt de mens centraal en is makkelijk benaderbaar en 
transparant.
Maatschappelijk ondernemerschap: heeft oog voor strategie, 
bedrijfsvoering, marketing en nieuwe kansen, passend bij Alpe 
d’HuZes. Is samenwerkingsgericht.

Organisatiebewustzijn: heeft inzicht in en kan richting geven aan de 
grote Alpe d’HuZes organisatie. Begrijpt organisatiecultuur en weet er 
passend gebruik van te maken om resultaten te bereiken. Doorziet 
onuitgesproken en historisch gegroeide regels en belemmeringen en 
weet deze in te zetten of om te buigen, in combinatie met trends en 
nieuwe ontwikkelingen, ten dienste van de te behalen resultaten.
Integriteit: is in staat de algemeen aanvaarde en professionele 
sociale en ethische normen en waarden in activiteiten te handhaven. 
Grijpt in wanneer sociale en ethische regels worden overtreden.

Foto: Erwin Kessing



Er staat geen enkele vergoeding tegenover de 
werkzaamheden van de voorzitter van het bestuur. Hij/zij 
is vrijwilliger onder alle andere vrijwilligers.

Met het eerder beschreven anti-strijkstokbeleid hoog in 
het vaandel, worden ook persoonlijke onkosten niet 
vergoed. 

Reiskosten, verblijfskosten tijdens het evenement, et 
cetera zijn voor eigen rekening, dit geldt voor alle 
bestuursleden, vrijwilligers en alle deelnemers.

Foto: Barbara Daamen
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Start Werving Screening SelectieShortlist

• Plaatsing vacature  op 
on- en offline media 
22 augustus a.s.

• NRC, 
Volkskrant, 
FD

• LinkedIn

• Website Alpe 
d’HuZes 

• Website 
Ebbinge

Werving, responstijd, 
verwerking reacties, 
informatieaanvragers

• Screening CVs

• Eerste selectie door 
Ebbinge 

• Interviews Ebbinge

• 1e helft oktober

• Shortlist/voordracht
van de best 
passende 
kandidaten: 
begin/half oktober

Gespreksronden met 
leden van de 
selectiecommissie: 

• 2e helft oktober/1e

helft november

Referentieonderzoek 
eindkandidaat, 
afspraken over 
start/benoeming: 
november/december



Amsterdam
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE AMSTERDAM

Brussel
Brugmannlaan 71
1190 BRUSSEL

Voor meer informatie
+31 (0)20 5 725 725
info@ebbinge.nl
www.ebbinge.nl

Jasper de Jong
+31 (0)6 24 12 88 26
Jasper.dejong@ebbinge.nl

Wenchi Liu
+31 (0)6 11 30 02 99
Wenchi.liu@ebbinge.nl

Paul van Dam
+31 (0)6 53 40 18 35
Paul.vandam@ebbinge.nl

De informatie in dit document is vertrouwelijk en bedoeld voor de opdrachtgever. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit 
document of enig onderdeel hiervan aan derden is niet toegestaan.


