
 

 

 

Als gevolg van nieuwe ambities van twee collega’s zoekt SBW voor 

Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een  

 

MANAGER BEDRIJFSVOERING/ 

CONCERNCONTROLLER  
en een 

MANAGER RE-INTEGRATIE & 

PARTICIPATIE 
> WAT IS BAANBREKERS? 

Baanbrekers is de gecombineerde uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale 

werkvoorziening van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Namens deze drie 

Langstraatgemeenten voeren wij als publieke onderneming voor werk en inkomen de Participatiewet 

uit. Wij bieden op een vernieuwende en coöperatieve manier dienstverlening aan werkgevers en aan 

talenten op zoek naar een plek op de arbeidsmarkt. Onze organisatie heeft hierbij oog voor zowel het 

sociale als het zakelijke. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is mensen – met en zonder 

beperkingen – volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers is sterk 

in mens en werk! 



 

 

Onze organisatie bestaat naast de directie en directiestaf uit vijf bedrijfsonderdelen: het Werkbedrijf, 

WML Facilitair, Inkomensondersteuning, Bedrijfsvoering en Re-integratie & Participatie. De 

verantwoordelijke managers van deze bedrijfsonderdelen vormen samen met de directeur het 

managementteam. De managers geven integraal leiding aan hun onderdeel en zijn 

medeverantwoordelijk voor de continue ontwikkeling van de organisatie. Ze zijn gericht op 

onderlinge samenwerking en realisatie van de organisatiemissie, visie, strategie en doelen.  

 

Van beide managers vragen we dat ze werken vanuit de waarden: 

 Integriteit 

 Verantwoordelijkheid 

 Koersvastheid 

 Partnerschap 

 Erkenning en waardering 

 
We verwachten dat een manager: 

 het goede voorbeeld geeft; 

 fouten maken accepteert en het leren hiervan stimuleert; 

 samenwerkt vanuit overkoepelend belang; 

 kansen ziet, creëert en benut; 

 zich kwetsbaar opstelt; 

 een positief waarderende uitwerking heeft op mensen. 

 

> MANAGER BEDRIJFSVOERING/CONCERNCONTROLLER (1,0 FTE) 

Wat houdt de functie in? 

De manager bedrijfsvoering/concerncontroller is eindverantwoordelijk voor het 

bedrijfsonderdeel Bedrijfsvoering. Dit bedrijfsonderdeel is dienstverlenend aan alle overige 

bedrijfsonderdelen van Baanbrekers. Bedrijfsvoering wordt gevormd door de teams 

Personeel & Organisatie, Financiële Administratie, Salarisadministratie, Planning & Control, 

Automatisering, Intern Beheer, Bedrijfsbureau en Technische Dienst (ongeveer 60 FTE). De 

manager fungeert tevens als concerncontroller.  

 

De manager bedrijfsvoering/ concerncontroller maakt deel uit van het managementteam en 

geeft leiding aan de hiervoor genoemde teams. Het is voor deze manager een mooie 

uitdaging om te bouwen aan een goed samenwerkend, dienstverlenend, efficiënt en 

slagvaardig bedrijfsonderdeel. De uitdagingen op korte termijn liggen in het verder 

professionaliseren van Planning & Control en de centralisatie van ondersteunende functies 

vanuit de organisatie naar deze afdeling.  



 

 

Wat vragen wij? 

De manager bedrijfsvoering/concerncontroller: 

 heeft een universitair werk- en denkniveau (bijvoorbeeld bedrijfseconomie), 
aangevuld met relevante managementopleidingen; 

 heeft ruime ervaring en is aantoonbaar succesvol in een soortgelijke, strategische 
functie; 

 heeft kennis van en ervaring met Financiën, Control, HRM en ICT; 

 denkt klant- en resultaatgericht en heeft een sterk analytisch vermogen; 

 bezit uitstekende sociale, communicatieve en managementvaardigheden; 

 is ondernemend met een sociaal gezicht; 

 is ambitieus, doelgericht en enthousiast; 

 is een inspirator; 

 beschikt over overtuigingskracht, creativiteit en implementatiekracht; 

 is slagvaardig en innovatief; 

 is in staat om verbinding te leggen richting afdelingen op strategisch en 
tactisch/operationeel niveau; 

 gaat als teamlid in het MT collegiaal bijdragen aan de sturing van de organisatie. 
 

> MANAGER RE-INTEGRATIE & PARTICIPATIE (1,0 FTE) 

Wat houdt de functie in? 

De manager is eindverantwoordelijk voor het bedrijfsonderdeel Re-integratie & 

Participatie (geeft direct leiding aan ongeveer 30 FTE en daarnaast indirect aan 

gedetacheerde medewerkers ). De manager zorgt voor de visie- en beleidsontwikkeling 

en het behalen van de overeengekomen doelen. De manager levert een relevante 

bijdrage aan het strategisch beleid van onze organisatie.  

 

Het primaire proces (diagnose, in-, door- en uitstroom van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt) krijgt vorm en inhoud vanuit het bedrijfsonderdeel Re-integratie & 

Participatie. Het accent ligt hierbij op de versterking van vraag en aanbod in relatie tot 

succesvolle realisatie van, met werkgevers overeengekomen, plaatsingen van mensen op 

arbeidscontracten of detacheringscontracten. Re-integratie & Participatie zorgt voor een 

effectieve en efficiënte inbedding en toepassing van re-integratie-instrumenten. Het 

benutten van loonwaarde van mensen is hierbij het kernbegrip. Binnen het 

bedrijfsonderdeel Re-integratie & Participatie geeft de manager zowel rechtstreeks als 

indirect leiding aan een team van professionals en ondersteuners. 

 

Wat vragen wij? 

De manager Re-integratie & Participatie: 

 heeft een universitair werk- en denkniveau op bovenstaand werkterrein, 
aangevuld met relevante managementopleidingen; 

 heeft ruime ervaring en is aantoonbaar succesvol in een soortgelijke, strategische 
functie; 

 heeft ruime kennis van en ervaring met de re-integratiesector; 



 

 

 denkt klant- en resultaatgericht en heeft een sterk analytisch vermogen; 

 bezit uitstekende sociale, communicatieve en managementvaardigheden; 

 is ondernemend met een sociaal gezicht; 

 is ambitieus, doelgericht, innovatief en enthousiast; 

 is een inspirator; 

 beschikt over overtuigingskracht, creativiteit en implementatiekracht; 

 is slagvaardig en ondernemend; 

 is in staat om verbinding te leggen richting afdelingen op strategisch en 
tactisch/operationeel niveau; 

 heeft voldoende oog voor de beheersmatige aspecten van de functie; 

 gaat als teamlid in het MT collegiaal bijdragen aan de sturing van de organisatie. 
 

> WAT BIEDEN WIJ? 

 Mooi en uitdagend werk binnen een toekomstgerichte onderneming. Het salaris bedraagt, 
afhankelijk van kennis en ervaring, maximaal € 6.574,00 bruto per maand bij een fulltime 
aanstelling.  

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van verlof, 
betaald ouderschapsverlof, fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget van 
15,3% over het jaarsalaris, flexibele werktijden).  

 De managers komen in dienst van de Stichting Bevordering Werkgelegenheid Midden-Langstraat 
(SBW). De managers worden vanuit SBW gedetacheerd bij Baanbrekers. Wij hanteren bij eerste 
aanstelling een tijdelijk dienstverband.  

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org. 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Walter Bak, directeur, 0416 67 10 12, walterbak@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 1 juli a.s. naar sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld hierbij het 
vacaturenummer: 18-10. De eerste gesprekken vinden plaats in week 27 en 28. 

Wij vragen deze vacatures tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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