
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 BVNG 

 Senior HR business partner 
 
 Proactief, pionier, bouwer 

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. ORGANISATIE BVNG 
 
BVNG is een snel groeiend detacherings- en adviesbureau binnen het publieke domein en al meer 
dan 12 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, waaronder 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 (15 medewerkers) werkzaam is. De afdeling HR maakt hiervan onderdeel uit.  
  
Naast interne medewerkers heeft BVNG op dit moment bijna 600 professionals werkzaam op diverse 
vakgebieden binnen de domeinen sociaal, fysiek en zorg. 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. 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.  

Naar de website: https://www.bvng.nl 
 
Plaats in de organisatie 

Samen met twee enthousiaste en gedreven collega’s HR adviseur, de corporate recruiter en de 
vakgebiedmanagers vorm je de HRM afdeling. HRM is onderdeel van het team Organisatie & 
Ontwikkeling. Dit team bestaat verder uit de afdelingen Marketing en Communicatie, Tenderdesk, IV 
en ICT, Finance en Control en Facility en rapporteert aan de directeur Organisatie & Ontwikkeling. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Ontwikkelen en uitvoering geven aan (strategisch) HRM beleid als afgeleide van de organisatie- 
strategie. Een duidelijke bijdrage leveren aan de realisatie van de doelen van de organisatie middels  
verdere professionalisering van HRM binnen de organisatie en het functioneren als sparringpartner  
voor directie, lijnmanagement en HR Professionals. 
Thema’s: talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning,  
uniformeren en moderniseren van arbeidsvoorwaarden, werving & selectie/onboarding, opleiding en  
ontwikkeling en sociaal beleid. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
• Organisatiebreed ontwikkelen en implementeren van HRM-beleid en HRM-instrumenten.  
• Adviseur en sparringpartner van directie, lijnmanagement op het gebied van HRM. 
• Team- en managementontwikkeling. 
• Professionele/vakinhoudelijke ontwikkeling van de HR professionals. 
• Continu verbeteren van de uitvoering van het HRM beleid en het optimaliseren van de 

bijbehorende processen. 
• Als senior in het HRM team de ontwikkeling van de HR professionals ondersteunen, mede door 

het delen van kennis en ervaring. 
• Maken van bedrijfsbrede analyses ten behoeve van HR inzichten en verbetervoorstellen.  
• Verbeterprojecten opstellen en uitvoeren met impact op kwaliteit, kostenbesparing of cultuur 

van de organisatie of andere bedrijfsbelangen. 
• Begeleiding en coaching van het managementteam en de directie bij uitvoering van het HRM 

beleid. 
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen op het vakgebied van HR. 
• Toezien op juiste toepassing HR beleid en wet- en regelgeving (zoals sociale wetgeving, 

bedrijfsprocedures, arbeidsovereenkomsten). 



   

 

 

 

 

 

 

 
 
4. PROFIEL 
 

 HR of bedrijfskundige opleiding op HBO niveau. 

 Minimaal 5 jaar ervaring als HR business partner. 

 Ervaring in een commercieel dienstverlenende omgeving. 

 Ervaring in de detacheringsbranche is een pré.  
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Energiek.  

 Klantgerichtheid. 

 Resultaatgericht. 

 Samenwerken. 

 Analyseren. 

 Visie. 

 Overtuigingskracht. 

 Ondernemend en proactief. 

 Organisatiesensitiviteit. 

 Sterke communicatievaardigheden. 

 Stakeholdersmanagement. 

 Humor. 

 

 
6. BVNG BIEDT JOU?   
 
Een uitdagende functie in een enthousiast HRM team. Samen ga je  bouwen aan de verdere door- 
ontwikkeling van HRM in een groeiende organisatie waar werkplezier belangrijk is. Salariëring is  
marktconform, een lease auto is onderdeel van het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.  
Omvang van de functie is 32 – 40 uur per week.  
  

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Janine Smetsers 
Tel. 06-296 246 26 
Janine.smetsers@beljonwesterterp.nl 
 


