
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 IBN 

 Directeur Services 
 
 Ervaring in een productieomgeving, affiniteit met de doelgroep  

 
 
Standplaats:  Uden   
 

 
1. ORGANISATIE 
 
IBN Services is onderdeel van Integrale Bedrijven Noordoost-Brabant (IBN). IBN  is een grote regionale 
sociale werkgever met een bijzondere opdracht. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het 
bieden van passend werk. Al ruim 25 jaar maakt IBN zich sterk voor mensen die extra hulp nodig 
hebben bij het vinden en behouden van een baan. IBN ontwikkelt mensen via werkleerlijnen of 
rechtstreeks bij een werkgever naar een kansrijk beroep. Samen met 11 gemeenten uit de regio voert 
IBN de Participatiewet uit. Het werk van IBN gaat verder dan het vinden van een passende werkplek. 
Mensen moeten weer mee kunnen doen. Dat mensen vanuit hun eigen talenten en ambities kunnen 
bouwen aan een loopbaan. Want werken maakt mensen gelukkiger. En gelukkige mensen maken onze 
samenleving mooier.  
 
Het bedrijfsonderdeel Services bestaat uit 3 units die elk specialist zijn in hun eigen vakgebied, markten 
en processen. De unit Detacheringen concentreert zich op detacheringsactiviteiten en Begeleid 
werken in de regio Noordoost-Brabant. De unit Kwekerijen is een van de grootste stekbedrijven van 
Nederland met vestigingen in Uden, Schaijk en Beugen. De unit Productie richt zich op co-packing en 
assemblage en heeft state of the art productielocaties in Veghel, Oss en Cuijk. In totaal zijn ruim 1.500 
medewerkers actief binnen dit bedrijfsonderdeel van IBN. 
 
Missie en kernwaarden 
IBN ontwikkelt naar werk en biedt passend werk. 'Iedereen doet mee is het nieuwe normaal', zo is de 
visie van IBN. De kernwaarden van IBN zijn: Verbindend: Samen komen we verder, Volwaardig: 
Iedereen heeft talent en Ondernemend: Wij pakken kansen. 
 
Naar de website: https://ibn.nl 

 
Plaats in de organisatie 

De directeur Services rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur van IBN. Als lid van de zes-
hoofdige groepsdirectie van IBN is de directeur Services mede-verantwoordelijk voor en levert een 
bijdrage aan het algehele beleid en de strategie van IBN alsmede aan de besturing, bedrijfsvoering en 
het functioneren van de organisatie als geheel. 
 
 
  



   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
De directeur Services geeft integraal leiding aan het bedrijfsonderdeel Services en is verantwoordelijk 
voor de inzet van mensen en middelen ter realisatie van de groei- en rendementsdoelstellingen van 
het bedrijfsonderdeel alsmede voor de mensontwikkeling binnen de werkleerlijnen. De directeur 
Services houdt daarbij voortdurend de maatschappelijke missie van IBN in het oog, draagt de strategie 
van IBN uit en relateert beslissingen hieraan. Ook creëert de directeur Services draagvlak, zodat doelen 
gerealiseerd worden via de lijn van verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. De directeur 
Services vertaalt verschuivingen in beleidsdoelstellingen van de directie en maatschappelijke en/of 
politiek bestuurlijke ontwikkelingen in beleid en plannen en realiseert deze.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft integraal leiding aan het bedrijfsonderdeel Services.  

 Is verantwoordelijk voor de realisatie van de groei- en rendementsdoelstellingen van Services. 

 Is verantwoordelijk voor de mensontwikkeling binnen de werkleerlijnen. 

 Is verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van het bedrijfsonderdeel Services. 

 Is hét gezicht van IBN Services, zowel intern als extern. 

 Draagt zorg voor zakelijke afstemming en samenwerking met opdrachtgevers en partners. 

 Sluit samenwerkings-en dienstverleningsovereenkomsten met opdrachtgevers en partners. 

 Geeft daarbij richting aan innovatieve ontwikkelingen, zoals nieuwe producten en diensten. 

 Speelt in op trends en ontwikkelingen in de markt en op de behoeften van (potentiële) 
opdrachtgevers. 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Heeft een WO werk- en denkniveau.  

 Heeft minimaal 10 jaar ervaring in een integrale leidinggevende positie op MT-niveau bij grote en 
complexe organisaties en is breed ontwikkeld op de diverse beleidsterreinen. 

 Heeft ervaring in productie- en/of logistieke omgevingen. 

 Heeft een visie op het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

 Heeft ervaring met het ontwikkelen van een strategische visie en de vertaling hiervan in de 
organisatie. 

 Beschikt over een commercieel trackrecord en een groot relevant netwerk of is in staat dit snel 
op te bouwen. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Verbindend, gericht op samenwerking 

 Volwaardig, gericht op inclusiviteit 

 Ondernemend 

 Omgevingsgericht en -bewust 

 Vernieuwend en innovatief 

 Inspirerend, visionair 



   

 

 

 

 

 

 

 Pragmatisch en resultaatgericht 

 Teamspeler 

 Geeft richting en sturing 

 Coachend leiderschap 

 Onderhandelen 

 Georganiseerd en planmatig 
 
 

6. IBN BIEDT U 
 
Een afwisselende, ondernemende en intensieve baan. Het salaris en arbeidsvoorwaarden zijn 
marktconform en in overeenstemming met de zwaarte van de functie. 
 
 

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