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1. ERGON 
 
Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio 
Eindhoven (GRWRE). Dit is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Eindhoven, Heeze-
Leende, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Het bestuur van de GRWRE bestaat uit 
vertegenwoordigers van deze gemeenten. Voor de GRWRE-gemeenten voert Ergon een deel van de 
Participatiewet uit, inclusief de voormalige Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Ruim 2.300 
medewerkers met een beperking werken bij Ergon of via Ergon bij een reguliere werkgever. 
Daarnaast worden per jaar zo'n 2.000 werkzoekenden vanuit de Participatiewet naar werk geholpen.  
 
Ergon is ervan overtuigd dat er werk is voor iedereen. Als balie voor werk in de regio Eindhoven helpt 
Ergon iedereen die in de bijstand zit of een arbeidsbeperking heeft aan werk. Met het arbeidsfit 
programma zorgt Ergon ervoor dat mensen (weer) klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Ergon is volop in 
beweging en verandering en opereert in een dynamische, sterk in ontwikkeling zijnde 
arbeidsmarktregio. Samen met partners zet Ergon zich in voor een gemeenschappelijk doel: 
duurzaam werk voor iedereen! 
 
Ergon gelooft in de betekenis van werk. Vanuit de mensvisie: ‘ik kan meer dan iedereen denkt’. Deze 
visie is vertaald in een strategische koers met inspirerende, verbindende en ondernemende ambities. 
Stap-voor-stap is het belangrijk om een beweging te maken en zo gezamenlijk de organisatie nóg 
beter en klaar voor de toekomst te maken! 
 
Naar de website: https://ergon.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 

De directeur p&o maakt deel uit van het directieteam van totaal vijf leden en rapporteert aan de 
algemeen directeur. Zelf geeft de directeur p&o leiding aan de stafafdeling p&o met elf 
professionals.  
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
Samen met de andere vier MT-leden zal de directeur p&o de komende jaren werken aan een 
uitdagende opdracht. In deze functie is het ondersteunen, begeleiden en toeleiden van de 
organisatie naar een wendbare organisatie met een inspirerende, verbindende en ondernemende 
organisatiecultuur een belangrijk thema. Op het domein van personeel & organisatie draagt de 
directeur p&o zorg voor de ontwikkeling en implementatie van strategische en operationele 
doelstellingen en voor een optimale dienstverlening. Een sleutelrol wordt gespeeld bij het vertalen, 
verankeren en bewaken van de strategische koers in een aansprekende p&o-visie. De directeur p&o 
is de drijfkracht bij organisatieontwikkeling, leiderschap en effectief verandermanagement.  
 
 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft leiding aan de stafafdeling p&o 

 Is verantwoordelijk voor alle p&o projecten 

 Zet actief in op een stevige en strategische positionering van de stafafdeling p&o 

 Bouwt de afdelingsexpertise op basis van visie op het vakgebied verder uit  

 Weet de aanwezige kennis te verbreden en te verdiepen en het niveau te verhogen 

 Speelt een actieve rol in het verder ontwikkelen van de afdeling naar een klantgerichte p&o-

services 

 Voert veranderingen door om zowel de interne als externe omgeving op een juiste manier te 

kunnen ondersteunen 

 Zoekt samen met de algemeen directeur (WOR-bestuurder) actief verbinding met de 

ondernemingsraad 

 Pakt een actieve rol in het MT en is gericht op samenwerking 

 Is mede verantwoordelijk voor de langetermijnontwikkeling van de organisatie 

 
 
4. FUNCTIE-EISEN 

 Afgeronde academische opleiding, bij voorkeur op het gebied van HRM of personeels- en 
organisatiewetenschappen 

 Meerjarige relevante leidinggevende werkervaring binnen het vakgebied HRM 

 Een toegankelijke gesprek- en sparringpartner voor het management en collega’s  

 Beschikt over een stevige persoonlijkheid met overtuigings- en daadkracht 

 Aantoonbare ervaring met het positioneren, ontwikkelen en aansturen van een P&O -afdeling 

 Deskundig op het gebied van organisatieontwikkeling en - verandering in een politiek bestuurlijke 
omgeving 

 Een abstracte en analytische denker die in staat is interne en externe ontwikkelingen te 
signaleren, te analyseren en die om te zetten naar activiteiten 

 Het vermogen doelstellingen uit het p&o-plan op de kaart te zetten, te bewaken en te realiseren 

 Kennis van en affiniteit met Arbo, Veiligheid en Milieu 

 Gevoel voor belangen en verhoudingen en weet zich als netwerker verbindend op te stellen 

 Moeiteloos kunnen schakelen tussen verschillende niveaus en stakeholders 
 Maatschappelijk en sociaal betrokken & bewogen, iemand die ‘zich hard wil maken voor de 

doelgroep’  



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 Coachend leidinggevende die medewerkers kan inspireren en motiveren en hen ruimte geeft 
voor ontwikkeling 

 Een boegbeeld en een ‘mensenmens’  die enerzijds zeer duidelijk is en keuzes durft te maken en 
anderzijds warmte richting medewerkers uitstraalt; een inspirerende, bezielende leider 

 Bereikt doelen op basis van persoonlijkheid, niet op basis van macht en autoriteit 

 Een flexibele teamspeler met visie die op een resultaatgerichte en gestructureerde wijze 
opereert, met behoud van een open sfeer binnen de afdeling en als lid van het MT 

 Een conceptuele denker maar ook een realist die ideeën genereert en oplossingen ontwikkelt en 
deze kan implementeren 

 Communicatief, empathisch en durft zichzelf te zijn 

 Nieuwsgierig en reflecteert op het eigen handelen in interactie met anderen 

 In staat om voor zichzelf en de afdeling een evenwicht aan te brengen tussen de, soms complexe, 

waan van de dag vraagstukken en de beleidsmatige taken waar de organisatie voor staat 

 Politiek-bestuurlijk- en organisatiesensitief 

 

 
6. ERGON BIEDT U 
 
Een fulltime functie, maar parttime is bespreekbaar, met goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die de 
kandidaat meebrengt.  
 
 

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


