
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 KonnecteD 

 Directeur/ Bestuurder 
 

 
Standplaats: Deventer     
 

 

1. KONNECTED 

 
KonnecteD is het werkleerbedrijf voor mensen met een afstand tot werk en voor werkgevers die 
sociaal willen ondernemen. Wij verbinden werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit ons 
motto: maak werk van betekenis. Dit doen we omdat we geloven dat iedereen betekenisvol werk kan 
doen.  
 
De wereld van de sociale werkgelegenheid is volop in ontwikkeling en KonnecteD zit in de fase waarin 
het bedrijf zich klaar maakt voor de toekomst. We werken nauw samen met onze partners in het 
onderwijs, ondernemers en de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.  

KonnecteD is een uitvoeringsorganisatie die binnen het kader van een gemeenschappelijke regeling 

opereert; “de GR Deventer-Olst-Wijhe”.  

KonnecteD kiest voor een integrale dienstverlening en benadering van haar doelgroepen kandidaat 

werkenden (SW-medewerkers), kandidaat werkzoekenden (werkzoekenden met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) en werkgevers.  

De organisatie ontwikkelt zich de komende jaren verder als een werkleerbedrijf. De nadruk komt nog 

meer te liggen op ontwikkeling en scholing van werkzoekenden en werkenden met als doel duurzame 

plaatsing bij reguliere werkgevers. Door werk voegt het bedrijf betekenis toe aan het leven van 

mensen, hun omgeving en de regionale arbeidsmarkt. Hoe KonnecteD ‘werk van betekenis’ maakt is 

te lezen in het ondernemingsplan 2020-2024. Naar de website: https://www.konnected.nl 
 
Plaats in de organisatie 

U bent eindverantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de visie, het strategisch beleid en de 
implementatie in de organisatie. U geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de 
managers van het bedrijfsonderdeel  Ontwikkelen en Matchen  (voorheen Deventer Werktalent), het 
bedrijfsonderdeel Werken en Leren  (voorheen Sallcon), de controller en de manager P&O. Deze 
laatste is tevens secretaris van de Raad van Commissarissen. U legt verantwoording af aan de Raad 
van Commissarissen en aan de aandeelhouders, de gemeente Deventer en Olst-Wijhe. U bent tevens 
secretaris van de gemeenschappelijke regeling. 
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2. PROFIEL 
 
KonnecteD is op zoek naar een directeur/ bestuurder die de organisatie helpt zich verder door te 
ontwikkelen. Iemand die vanuit een samenwerkingsgerichte houding, met humor en lef mensen weet 
mee te nemen en veranderingen weet door te voeren. Een ‘sociaal ondernemer’ met een uitstekend 
politiek-bestuurlijk gevoel.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 U bent eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategische doelstellingen van 
KonnecteD, vastgelegd in het Ondernemingsplan 2020-2024. 

 U geeft direct leiding aan het managementteam en weet hen te stimuleren en te coachen. 

 U zet samen met het MT de strategische en tactische lijnen uit en zet/brengt de stakeholders 
in positie. 

 U bent aanspreekpunt voor de betrokken portefeuillehouders. 

 U onderhoudt diverse (strategische) externe relaties. 

 U bent eindverantwoordelijk voor budget en begroting en stuurt daar ook actief op. 

 U zorgt voor een klimaat van leidinggeven en samenwerken in de onderneming, dat 
aantoonbaar bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. 

 U bent boegbeeld waar nodig, maar gunt dit van nature ook anderen. 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 U heeft academisch werk- en denkniveau. 

 U heeft uitgebreide leidinggevende ervaring op directieniveau, bij voorkeur in een complexe 
omgeving (ervaring in de sector is een pre). 

 U heeft strategisch inzicht. 

 U bent dienstbaar, verbindend, authentiek en met gevoel voor timing. 

 U beschikt over uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. 

 U bent besluitvaardig en daadkrachtig.  

 U bent een netwerker (kennis van de regio is een pre). 

 U heeft kennis van “publiek ondernemerschap”: u bent zakelijk, commercieel en pragmatisch 
ingesteld, maar heeft ook gevoel voor de politiek bestuurlijke belangen.  

 U maakt makkelijk verbinding en weet van daaruit vlot relaties op de bouwen (intern en 
extern), samenwerkingen te realiseren en zet dit in om tot resultaten te komen.  

 U heeft affiniteit met de doelgroep. 
 

5. KONNECTED BIEDT U 

 
Bij KonnecteD werkt u aan de doorontwikkeling van de organisatie als werkleerbedrijf; een prachtige 
uitdaging die tijd, energie, aandacht en geld vraagt. Zo draagt u bij aan de uiteindelijke doelstelling; 
‘werk van betekenis maken.’  
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Dienstverband; 32-36 uur, een jaarcontract en na gebleken geschiktheid vast. 
 
Werken bij KonnecteD betekent werken in een collegiale, ambitieuze en inspirerende omgeving met 
professionele en betrokken collega’s, met veel ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke  
ontwikkeling.  
 
Primaire arbeidsvoorwaarden:   in overeenstemming met de zwaarte en verantwoordelijkheden 

van de functie: schaal 17 CAR-UWO.  

   

  
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
mr Erik Traas 
06-22420742/erik.traas@beljonwesterterp.nl 
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