
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 BVNG 

 Directeur Organisatie & Ontwikkeling (O&O) 
 
 Samen, vooruit, verstand, aandacht en puur 

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. ORGANISATIE BVNG 

 
BVNG is een snel groeiend detacherings- en adviesbureau binnen het publieke domein en al meer 
dan 11 jaar een betrouwbare partner voor haar opdrachtgevers. BVNG heeft de ambitie om de beste 
dienstverlener te zijn binnen het publieke domein. Gedreven door maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap zet de organisatie in op een duurzame samenwerking, vanuit authenticiteit van 
BVNG. Met aandacht voor elkaar. Eerlijk, duidelijk en integer. En altijd dichtbij met focus op de regio. 
  
De missie: “Samen de maatschappij vooruit helpen”, daar gaat BVNG voor. Hoe mooi is het invloed te 
kunnen uitoefenen in de wereld waarin wij leven! Met de inzet van professionals en het delen van 
kennis maakt BVNG door haar dienstverlening de wereld waarin wij leven direct beter. De organisatie 
heeft een maatschappelijk en sociaal karakter: Met het streven om in een duurzame samenwerking 
met opdrachtgevers en partners elkaar te versterken met elkaars kennis en daardoor beter te 
worden. 
  
BVNG heeft vestigingen in Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Hoorn en Apeldoorn. De interne 
organisatie bestaat uit 100 medewerkers, waarvan 35 recruiters en 35 adviseurs, verdeeld over de 
vestigingen, domeinen en vakgebieden. De vestigingen werken nauw samen in het vervullen van 
opdrachten. De vestigingen worden ondersteund vanuit Groningen waar het team organisatie & 
ontwikkeling (11 medewerkers) werkzaam is. 
  
Naast interne medewerkers heeft BVNG op dit moment bijna 600 professionals werkzaam op de 
hierboven genoemde domeinen en vakgebieden. Daarvan zijn ruim 300 professionals werkzaam 
binnen het sociaal domein. Naast een duurzame relatie met haar opdrachtgevers, gaat BVNG ook 
een duurzame relatie aan met haar professionals door met name te investeren in kennis en 
persoonlijke ontwikkeling. BVNG is er trots op dat 70 % van haar professionals beschikt over een vast 
contract. Door zekerheid te bieden en te investeren heeft BVNG voor haar opdrachtgevers op elk 
moment gekwalificeerde professionals beschikbaar.  

 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

CULTUUR EN KERNWAARDEN 
Cultuur en kernwaarden dragen in hoge mate bij aan de successen van BVNG en aan het werkplezier 
van haar professionals. En dus aan de kwaliteit van onze dienstverlening aan opdrachtgevers. 
Daarom is vanuit de kernwaarden beschreven wie BVNG wil zijn en hoe te werken. Zodat ieder 
hierop aanspreekbaar is, en waarop BVNG dus ook aanspreekbaar is in het contact met 
opdrachtgevers. Kernwaarden zijn: 

 Aandacht: echt goed luisteren naar elkaar. Vragen stellen en elkaar helpen. Dit zorgt voor 

ontwikkeling en groei van ons allemaal. 

 Puur: we zijn en blijven ons zelf. Eerlijk, duidelijk en integer. We nemen verantwoordelijkheid 

voor ons werk. 

 Verstand: we delen kennis, gebruiken ons gezond verstand en zorgen voor verstand van 

zaken. We verzamelen kennis over de markt zodat we pro actief kunnen handelen. 

 Samen: twee weten meer dan een. Samen sta je sterk, bereik je meer en het maakt het werk 

leuker. En het maakt je beter doordat je van elkaar leert. 

 Vooruit: het lef hebben om te gaan doen. Alleen dan kunnen we groeien als mens en 

organisatie. En kunnen we de maatschappij nog beter vooruit helpen.  

SAMEN VOORUIT 
BVNG helpt mensen en organisaties vooruit. Elke dag gezamenlijk zorgen voor oplossingen omtrent 
concrete vraagstukken in de maatschappij, van publieke sector tot zorg en onderwijs. Politieke 
besluitvorming omzetten in pragmatisch, uitvoerbaar beleid. Verbeteren van kwaliteit van 
leefbaarheid in gemeentes; zorgen voor veiligheid bij evenementen; beoordelen aanvragen om 
bijstand en helpen mensen hun plek binnen de maatschappij weer te vinden.  
In de zorg en welzijn de hulpvragen analyseren om zo de juiste oplossing te kunnen bieden. Het 
vergroten van de zelfredzaamheid en ondersteuning gezinnen en andere cliënten op het gebied van 
mentaal en fysiek welbevinden, participatie en woon- en leefomstandigheden. Ook 
kwaliteitsbevordering van jeugdzorg in de gemeenten. In het onderwijs adviseren over beleid én 
bevoegde en bekwame docenten leveren. Op deze en tal van andere manieren draagt BVNG samen 
met de opdrachtgevers voortdurend bij aan de kwaliteit van de samenleving. 
 
DUURZAME RESULTATEN 
De ambitie van BNVG is om de beste dienstverlener te zijn door steeds alle collega’s uit te dagen om 
het beste werk te leveren, met oog voor de lange termijn. Inzetten op duurzame samenwerking, 
vanuit authenticiteit. Met aandacht voor elkaar. Eerlijk, duidelijk en integer. Het bewijs is de 
succesvolle samenwerking van BVNG met steeds meer partijen. Langdurige relaties voor wie blijvend 
het verschil gemaakt wordt. 
 
KENNIS EN ONTWIKKELING ALS VOORWAARDE 
Samen willen groeien, puur in de ontwikkeling van mensen. Met gezond verstand. Gewoon normaal, 
met leuk werk en leuke relaties. En natuurlijk ook met verstand van zaken. Daarom investeert BVNG 
volop in kennis, in verstand. Met vakgroepen voor collega’s, trainingen, kennisnetwerken en 
onderlinge kennisuitwisseling. BVNG ziet kennis en ontwikkeling als voorwaarde, deel kennis graag 
en doet het graag goed. Zo helpt BVNG mensen en organisaties vooruit, en helpen ze samen de 
maatschappij vooruit. 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

Voorwaarde voor het waarmaken van deze ambitie, vanuit de missie en kernwaarden is het zorgen 
voor een optimale ondersteuning vanuit het team Organisatie & Ontwikkeling voor alle medewerkers 
die op en vanuit de verschillende vestigingen voor BVNG werken. De functie van directeur O&O is 
nieuw binnen de organisatie.  

Naar de website: https://www.bvng.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

U rapporteert aan de twee DGA’s, werkt nauw samen met de commercieel directeur en geeft leiding 
aan de medewerkers binnen het O&O-team: HRM, bedrijfsvoering (ict, facilitair, aanbestedingen), 
financiën, vakgroepmanagement en marketing en communicatie.  
 
 
2.  FUNCTIE 

Op strategisch niveau bent u verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van HRM, 
bedrijfsvoering (ict, facilitair, aanbestedingen), financiën, vakgroepmanagement en marketing en 
communicatie . Aan de nieuwe functie van directeur Organisatie & Ontwikkeling (O&O) binnen BVNG 
dient vorm en inhoud gegeven worden in nauwe samenspraak met de dga’s en vanuit inhoud en visie 
van de nieuwe directeur O&O zelf.  

U bent zichtbaar, verbindend leidinggevend in het O&O-team en verbinder tussen team en 
organisatie. U bouwt aan en stimuleert een positieve en motiverende werkcultuur waarin 
eigenaarschap, servicegerichtheid, vakmanschap en een professionele houding centraal staan.  

U richt werkprocessen in, stroomlijnt huidige processen  en neemt teamleden mee in veranderingen. 
U identificeert kansen en bedreigingen op kwaliteit, continuïteit en kosten en bewaakt de 
samenhang met de doelstellingen van BVNG. U creëert een klimaat waarin betrouwbare en 
professionele dienstverlening zich verder ontwikkelt, zodat uw medewerkers het primaire proces zo 
goed mogelijk kunnen ondersteunen. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Medeverantwoordelijk voor de strategie en vertaalt deze naar de operatie. 

 Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en realisatie van alle ondersteunende processen 

teneinde de commerciële kernprocessen optimaal te ondersteunen. 

 Signaleert risico’s in kwaliteit en bedrijfsvoering, maakt deze bespreekbaar en zorgt voor 

implementatie van oplossingen. 

 Verantwoordelijk voor alle onderdelen binnen de interne organisatie: kwaliteit, beleid, tactisch 

en operationeel. 

 Verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van alle medewerkers binnen het Interne 

Organisatieteam. 

 Leiding geven aan de medewerkers van het Interne Organisatieteam. 

 Onderhoudt externe contacten ten behoeve van efficiency vergroting 
 



   

 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL 
 

 Bedrijfskundige of aanverwante opleiding op HBO+ niveau. 

 Kennis van en ervaring met interne organisatie in de volle breedte in een commercieel 

dienstverlenende omgeving. 

 Ervaring met leiding geven 

 Ervaring met het invullen van een nieuwe vergelijkbare functie is een pré 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Analytisch. 

 Verbindend. 

 Communicatie (overtuigingskracht). 

 Samenwerken. 

 Sensitief. 

 Hands on. 

 

 
6. BVNG BIEDT U 
 
Een nieuw vorm te geven functie in een organisatie met ambitie, waar kwaliteit en nuchterheid 
voorop staan.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Renate van der Zijl 
06-53309186 
 


