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FUNCTIEPROFIEL 
 

Manager Business Development 
 

“Energiek, vernieuwend en doelgericht” 
 
Opdrachtgever: MEE Samen 
Functienaam: Manager Business Development 
Standplaats Zwolle 
 
 
1. ORGANISATIE 
 
MEE maakt meedoen mogelijk. Haar ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet, een 
inclusieve samenleving. MEE is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun 
kwetsbaarheid of beperking en de mensen om hen heen. MEE heeft uitgebreide kennis over 
het herkennen van en omgaan met mensen met een kwetsbaarheid of beperking. En 
jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. MEE 
ziet dan ook als geen ander de mogelijkheden voor ieder uniek persoon. En kent de weg om 
er uiteindelijk zelf te komen. Dat is het uitgangspunt van MEE. 
 
MEE Drenthe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Veluwe worden bestuurd vanuit Stichting 

MEE Samen. In MEE Samen zijn de raad van bestuur en de raad van toezicht ondergebracht 

alsook de ondersteunende diensten (Financiën, ICT, HR, Management ondersteuning, 

Backoffice, Kwaliteit & Beleid en Communicatie). MEE Samen ondersteunt zo de 

onderliggende werkmaatschappijen in het bereiken van de doelstellingen en resultaten 

gericht op goede dienstverlening en onafhankelijke cliëntondersteuning. 

MEE Samen en de onderliggende werkmaatschappijen bieden onafhankelijke 
clientondersteuning, MEE trainingen, consultancy en integrale projecten aan ten behoeve van 
inwoners van gemeenten in het kader van de WMO en t.b.v. professionals en organisaties in 
de sectoren overheid, semioverheid, non-profit en profit. Opdrachtgevers zijn onder andere 
gemeenten, werkgevers, politie en justitie, woningbouwcorporaties, zorg & welzijn, onderwijs 
of de vervoersector. MEE fungeert als kenniscentrum op het gebied van inclusie. Ze helpt 
organisaties om inclusief te ondernemen op het snijvlak van wens, verplichting én voordeel. 
Afhankelijk van de behoefte, neemt MEE het vraagstuk, de projectleiding, het 
opleidingstraject en/of de uitvoering uit handen. En zorgt door middel van haar unieke, 
integrale werkwijze voor een succesvolle en duurzame implementatie dat het mes aan twee 
kanten doet snijden. 
 
Benieuwd naar MEE? Bekijk de corporate film. 
Zie ook: https://www.meevoormij.nl/over-mee/bestuur-organisatie/ 
  
  

https://www.meevoormij.nl/integrale-werkwijze
https://www.youtube.com/watch?v=7f74Odv8GAE
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Plaats in de organisatie 
De manager business development maakt onderdeel uit van het MT en rapporteert 
rechtstreeks aan de raad van bestuur. In het MT zitten tevens de vier regiomanagers van de 
betreffende werkmaatschappijen (MEE Drenthe, MEE IJsseloevers, MEE Oost en MEE Veluwe) 
en de manager A&O. 

 
    
  2.      DE FUNCTIE 
 

Je bent als Manager Business Development verantwoordelijk voor groei en ontwikkeling bij 
klantgroepen uit de keten zoals politie, justitie, diverse fondsen (niet zijnde de gemeentelijke 
opdrachtgevers). Het gaat vooral om ‘business-to-business’. Samen met je team van 
accountmanagers ben je verantwoordelijk voor het opstellen van business cases voor de 
kansrijke gebieden zoals Opleidingen, Advies, Arbeid en Projecten (met financiering door 
fondsen). Je stuurt een team van 4 accountmanagers en de projectleider Wet Langdurige Zorg 
aan. 
 
 Acquisitie is een belangrijke taak, je gaat het relatiebeheer met de andere klantgroepen 

vormgeven, het portfolio opstellen, samen met de betrokken medewerkers.  
 Je initieert en onderhoudt relaties met (potentiële) opdrachtgevers en neemt actief deel 

aan relevante netwerken; 
 Je stelt aanbestedingsnotities op in samenwerking met je collega’s; 
 Je bewaakt de kwaliteit, doorlooptijd en de kosten van de ontwikkeling en grijpt tijdig in 

bij mogelijke afwijkingen; 
 Je geeft contracten en projecten inhoudelijk en organisatorisch vorm en bent 

verantwoordelijk voor uitvoering en borging van de gemaakte afspraken; 
 Werkt samen met andere organisaties m.b.t ontwikkeling van gezamenlijke projecten 

en/of dienstverlening in het kader van hoofd-/onderaannemerschap. 
 

Als lid van het MT van MEE Samen werk je nauw en op een toegankelijke wijze samen met je 
collega’s in dit team. Een belangrijke opgave voor het MT de komende periode is relatiebeheer 
met bestaande opdrachtgevers, realiseren van groei bij nieuwe opdrachtgevers, 
talentontwikkeling van medewerkers en implementatie van marktgericht werken. Je zorgt 
ervoor dat de werkprocessen op elkaar en op de organisatie zijn afgestemd en stuurt je 
medewerkers hierop aan. Je signaleert kansen, trends en veranderende vragen en doet 
voorstellen voor mogelijk nieuwe projecten en diensten en stuurt deze vernieuwing actief aan. 
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3. PROFIEL 
 
De functie van adviseur manager business development is nieuw binnen MEE Samen. Het 
betreft een echte spilfunctie binnen een ambitieuze organisatie die volop in transitie is van 
een subsidie gestuurde onderneming naar een dienstverlenend bedrijf met een warme 
zakelijkheid die actief is in zowel de publieke als de private sector.  
Van de manager business development wordt veel verwacht op het gebied van commercie en 
zakelijkheid en bovendien heb je een voorbeeldrol naar je team en de organisatie. Dat 
betekent dat je aantoonbaar ondernemend, innovatief, energiek en gedreven bent. Een 
pionier met een zakelijke inslag die snel schakelt en beschikt over durf en moed om groter te 
denken en nieuwe relaties aan te gaan. Je ervaring hoeft niet noodzakelijk te zijn opgedaan in 
de zorg maar natuurlijk is het wel belangrijk dat je affiniteit hebt met de dienstverlening en de 
doelgroep van MEE Samen en je kunt vinden in haar missie en visie. 
 
Achtergrond en kwaliteiten 

 HBO /academisch werk- en denkniveau, bedrijfskundige focus; 
 Leidinggevende ervaring binnen een complexe organisatie met zelfstandig opererende 

professionals; 
 Je hebt ervaring met dienstontwikkeling en de vertaling daarvan naar markten, 

concepten en producten; 
 Je bent in staat om veranderingen door te voeren en teams te ontwikkelen; 
 Succesvolle ervaring met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten aan de 

hand van business cases; 
 Je weet je commercieel talent positief in te zetten om de organisatiedoelen te bereiken; 
 Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden; 
 Een relevant netwerk en In staat bent om verder netwerken te ontwikkelen en waarde 

te halen uit het netwerk; 
 Je beschikt over stuurkracht richting je team en organisatie en over politiek-bestuurlijke 

‘snapkracht’. 

4.         MEE SAMEN BIEDT 
 
Werken bij MEE Samen betekent werken in een collegiale omgeving met professionele en 
betrokken collega’s. MEE Samen biedt een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden: FWG 65 
(CAO Gehandicaptenzorg) voor een 32 tot 36-urige werkweek. Flexibele werktijden, goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals opleidingsmogelijkheden, een eindejaarsuitkering, een 
fietsplan en een collectieve zorgverzekering. 

Het ideaal van MEE Samen, een samenleving waarin iedereen mee doet, betekent natuurlijk 
ook dat kandidaten met een beperking die zich herkennen in het profiel, van harte worden 
uitgenodigd om te reageren op deze vacature. 
 


