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Standplaats: centraal in Nederland   
 

 
1. DB KEUKENGROEP 
 
DB KeukenGroep (DBKG) is een landelijke speler in de verkoop en montage van keukens en 
badkamers. Het bedrijf bestaat dit jaar 30 jaar en is een familiebedrijf. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een organisatie met negen vestigingen en bijna 300 medewerkers. In alles wordt het 
duidelijk dat de visie waar oprichter Arjan van Dijke ooit mee begon (“Probleemloze montage begint 
bij de verkoop”) nog steeds invulling geeft aan de manier waarop de medewerkers hun werk doen 
voor de klant. Tegelijkertijd is DBKG een modern bedrijf dat sterk met de tijd is meegegaan. 
Kernwaarden zijn Oprecht, Betrokken en Gedreven (het DB DNA). Succes van DBKG is gelegen in de 
wijze waarop alle medewerkers op onderscheidende wijze hun werk doen. Met plezier. De visie van 
DBKG is dan ook: DB wil een solide organisatie zijn, die met enthousiaste medewerkers op een 
unieke en dynamische wijze streeft naar de hoogste waardering van klanten.  
 
Richting de markt communiceert DBKG dat met de volgende beloften: 
 

1) Direct de beste prijs; afdingen is niet nodig 
2) 10 jaar garantie op onze montage; perfect eindresultaat door onze vakmensen 
3) Buitengewoon goed geregeld; afspraken komen we na 
4) Service op 9+ niveau; voor én na de handtekening 

 
DBKG wil een solide organisatie zijn, die met enthousiaste medewerkers op een unieke en 
dynamische wijze streeft naar de hoogste klantwaardering. DBKG is succesvol en wordt door de 
klanten gewaardeerd met een 9,7. 
 
Bij het opmaken van het strategisch plan 2021 was één van de conclusies dat het voor DBKG steeds 
belangrijker wordt om met de groei van de organisatie de cultuur en het eigen DNA  te bewaren. 
Daartoe is het DB Vakcollege in het leven geroepen. Dit DB Vakcollege speelt daarin  een belangrijke 
rol naast dat het ook bijdraagt aan het binden en boeien en het opleiden van medewerkers. De 
conclusie eind 2020 was dat het DB Vakcollege dient te worden verbreed wat betreft de doelgroep 
en wordt doorontwikkeld. De gedachte is dat, naast het reeds aanwezige hrm-team, daar een  
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ervaren persoon op moet worden gezet die tevens verantwoordelijk wordt voor het gehele hr-beleid 
en daarmee de directie ontlast. Daarmee is de vacature van hr-manager ontstaan.  
 
Naar de website: https://dbkeukens.nl  
 

Plaats in de organisatie 
De directie bestaat uit de oprichter Arjan van Dijke (algemeen directeur), Aart de Bruin (operationeel 
directeur) en Willem van Lit (financieel directeur). De hr-manager zal als adviseur toetreden tot het 
directieteam en rapporteert aan de financieel directeur. Zelf geeft de hr-manager leiding aan de hrm-
teamleider en de organisatie en trainers van het DB Vakcollege. 
 
2.  FUNCTIE 
 
De hr-manager geeft vanuit een visie op hr-beleid op inspirerende en coachende wijze richting en 
sturing aan de hrm-teamleider en de trainers van het DB Vakcollege. Gekoppeld aan de 
organisatiestrategie geeft de hr-manager vorm en inhoud aan de hr-strategie zodanig dat het DNA 
versterkt wordt en het personeelstekort wordt opgeheven omdat dit laatste een rem op de groei 
betekent. De groeiende organisatie vraagt derhalve om een strategische personeelsplanning en de 
hr-manager zal vanuit een duidelijke visie op de toekomst en met effectief arbeidsmarktbeleid het 
vinden, binden en boeien van personeel dienen vorm te geven. Het DB Vakcollege speelt hierin een 
belangrijke rol. Vanuit de eindverantwoordelijkheid voor hr-beleid wordt van de hr-manager 
verwacht binnen de organisatie breed het vertrouwen te wekken. De hr-manager fungeert als stevige 
gesprekspartner in de directie en adviseert de directie, de regiomanagers, de (assistent-) 
bedrijfsleiders en teamleiders proactief. DBKG heeft een reformatorische signatuur en van de hr-
manager wordt gevraagd daar met de eigen levensovertuiging op aan te sluiten.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Is verantwoordelijk voor het hr-beleid van DBKG in de volle breedte 

 Neemt deel aan de directievergaderingen wanneer het hr-beleid geagendeerd staat  

 Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie inzake hr-beleid 

 Vertaalt in samenspraak met de directie de organisatiestrategie naar hr-beleid 

 Initieert en realiseert het hr-beleid gebaseerd op de visie en de kernwaarden van DBKG 

 Stelt het hr-jaarplan op en is verantwoordelijk voor de implementatie en realisatie 

 Is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het DB Vakcollege 

 Stuurt de hrm-teamleider en de trainers van het DB Vakcollege aan 

 Levert een vitale bijdrage aan de verdere professionalisering van de organisatie 

 Is zichtbaar door regelmatig de vestigingen te bezoeken en bouwt een netwerk op 

 Adviseert regiomanagers, (assistent-)bedrijfsleiders en teamleiders inzake hr-beleid 

 Is een vraagbaak voor alle leden van het management inzake hr-beleid 

 Ondersteunt de directie bij leiderschapsontwikkeling van leden van het kader 
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4. PROFIEL 
 

 Minimaal hbo werk- en denkniveau en een voor de functie relevante opleiding 

 Meer dan tien jaar aantoonbare werkervaring in het hr-vakgebied 

 Bewezen succesvol in een vergelijkbare functie op strategisch niveau 

 Leidinggevende ervaring in een veranderende omgeving 

 Heeft visie op organisatie- en persoonlijke ontwikkeling en arbeidsmarktbenadering 

 Voelt zich eigen met de reformatorische signatuur van DBKG 

 Heeft aantoonbare affiniteit met het bedrijfsleven 

 Kenmerkt zich door pragmatische aanpak 

 Communiceert consistent 
 
5. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Strategische visie 

 Coachend en inspirerend leiderschap 

 Communicatief sterk, overtuigingskracht 

 Proactief, daadkrachtig en resultaatgericht 

 Maakt de verbinding, sensitief 

 Stevige persoonlijkheid, impact 

 Vernieuwend en innovatief  

 Ondernemerschap  

 Vertrouwenwekkend 

 

 
6. DB KEUKENGROEP BIEDT U 
 
.. een uitdagende fulltime functie, met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling 
is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die u meebrengt. Een auto van de zaak 
maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Winstdeling is op termijn bespreekbaar. 
 
   

 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Niek Weelinck 
06 21273705 
niek.weelinck@beljonwesterterp.nl 
 


