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Manager Bedrijfsvoering  

 

Voor deze belangrijke spilpositie in de bedrijfsvoering van de organisatie wordt gezocht naar 

een daadkrachtig en besluitvaardig manager én sparringpartner voor MT-collegae en 

Directeur-Bestuurder. Met visie op en aantoonbare ervaring met een efficiënte 

procesinrichting van de organisatie ter ondersteuning van managers en medewerkers in het 

primair proces. Neos bevindt zich vanuit het principe van de lerende organisatie in een 

verandering naar grotere eigen verantwoordelijkheid in de teams. 

 

Organisatie 

Neos is een regionale organisatie voor de opvang van dak- en thuislozen met complexe problematiek 

van 18+ (alleenstaanden en gezinnen) en vrouwenopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en 

mensenhandel. Daarin bieden zij hulp en opvang (begeleid en beschermd wonen) en herstelgerichte 

ondersteuning. Als netwerkorganisatie werkt Neos vanuit verbindingen met uiteenlopende 

zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Neos wordt gefinancierd vanuit 

publieke middelen.  

 

Voor de komende periode ligt vanuit de strategische keuzes en koers de focus op een omslag ‘Van 

opvang naar oplossen’ en zijn voor de implementatie daarvan in de interne organisatie drie pijlers 

bepaald: oplossen, samenwerken en leren. Vanuit deze pijlers wordt toegewerkt naar een organisatie 

waar medewerkers werken vanuit de principes van zelfverantwoordelijke teams, resultaatgericht werken 

en herstelgerichte ondersteuning. Momenteel wordt de huidige inrichting van de organisatie onderzocht 

vanuit het oogpunt van doelmatigheid en effectiviteit, ook in relatie tot de ondersteuning van het primair 

proces vanuit o.a. bedrijfsvoering. 

Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de Directeur - Bestuurder de heer drs. R.M.P. Bakkes MBA, 

die direct leidinggeeft aan één manager voor het Primair Proces, de Concerncontroller, de Manager 

Bedrijfsvoering, het Secretariaat en een aantal beleidsmedewerkers. Teams worden aangestuurd door 

de respectievelijke managers. De medezeggenschap van cliënten en medewerkers is onder andere 

geborgd via de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. 

Neos heeft een stabiele financiële situatie met een omzet van € 18,4 mio in 2021 en met een positief 

resultaat van € 0,7 mio. De capaciteitsplaatsen (totaal 457) zijn verdeeld over WMO, Forensisch, 

Jeugdwet, WLZ, intramuraal en ambulant; totaal werken er 237 medewerkers bij Neos, inclusief 

stagiaires en vrijwilligers. 
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Koers 2021-2025 (samenvatting) 

De ingezette koers brengt Neos tot een lerende organisatie. Een organisatie waarin medewerkers 

initiatieven en verantwoordelijkheid durven nemen en zich ‘continu verbeteren’. Ook wordt budget 

vrijgemaakt voor het uitwerken en toepassen van innovatie met betrekking tot de aard en manier van 

begeleiden en ondersteunen. 

In Eindhoven en de regio heeft Neos een stevig netwerk en is verder goed vertegenwoordigd in landelijke 

netwerken. De komende jaren wil Neos dit netwerk, zowel in Eindhoven als in de regiogemeenten, 

verstevigen en uitbreiden om deelnemers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het doel is het 

aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties op beleids- en uitvoeringsniveau met partners die 

aanvullend zijn op haar aanbod en expertise.  

De specialistische expertise van Neos is het ondersteunen van mensen met meervoudige problemen. 

Mensen die onderdak nodig hebben, en die vanuit een kwetsbaar verleden ook voor de opgave staan 

om uiteenlopende vaardigheden op te bouwen, zoals vertrouwen, structuur, een gevoel van veiligheid, 

motivatie en hoop. De omslag naar specialistische expertise brengt nieuwe uitdagingen met zich mee 

voor de medewerkers. Tegelijkertijd gaat Neos inhoud geven aan de ‘lerende organisatie’ die het wil 

worden. Dat gaat onder meer samen met vaktechnische scholing en vaardigheidstrainingen, 

inspirerende coaching, professionele vrijheid en ruimte voor innovatieve ideeën.  

 

Ook heeft Neos besloten zich verder te ontwikkelen in de forensische zorg door o.a. duurzaam samen 

te werken met onder andere de Penitentiaire Inrichtingen en de Reclassering. Daarnaast gaat Neos 

mensen in hun eigen leefomgeving ondersteunen en zich verder specialiseren op de WMO-begeleiding: 

mensen als slotstuk van een individueel traject inbedden in de wijk en zo zelfstandig mogelijk laten 

functioneren. 

 

Mooie voorbeelden van de omslag zijn: het project Safe Changes samen met Expertisecentrum voor 

Mensenhandel van Lumens, een combinatie van begeleiding en huisvesting voor jonge vrouwen van 18 

t/m 27 jaar die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting. Een ander voorbeeld is het samenwerkingsproject 

met GGzE waarin traumasensitief werken binnen de vrouwenopvang is ingebed. Voor het goed presteren 

heeft Neos het keurmerk voor Veilige Vrouwenopvang toegekend gekregen.  

 

Manager Bedrijfsvoering 

Voor de nieuw aan te stellen Manager Bedrijfsvoering zoeken wij een kandidaat die in staat is om samen 

met de collegae in het MT strategisch beleid en innovatie te ontwikkelen voor de gehele organisatie en 

dit te vertalen naar de uitvoering voor management en teams. Voor een succesvolle uitvoering van deze 

functie is het noodzakelijk om vanuit verbinding horizontale samenwerking te realiseren met de directe 

MT-collegae en uiteraard met de medewerkers binnen de afdeling Bedrijfsvoering. Met als belangrijk 

doel het optimaliseren van de synergie tussen systemen en het primair proces. 
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Een inspirerend, ondernemend en dienstbaar leider, die de afdelingen mee kan nemen en de 

medewerkers stimuleert veranderingen door te voeren en voortdurend te leren. En dus een coach is die 

de medewerkers weet uit te dagen, scherp houdt en in staat is medewerkers te laten ontwikkelen. Hij/zij 

is innovatief, heeft dienstverlening hoog in het vaandel staan, beschikt over uitstekende 

netwerkvaardigheden, kan anderen stimuleren en inspireren. Tot slot een stevige, nieuwsgierige 

strategische sparringpartner voor de Directeur-Bestuurder. De Manager Bedrijfsvoering vormt samen 

met de Manager Primair Proces en de Concern Controller het MT en rapporteert aan de Directeur-

Bestuurder. Het team van bedrijfsvoering is als volgt ingedeeld: Roosterplanning en Oproeppool, 

Medewerkers Diensten Punt, HR, Financiële Administratie, Huisvestiging en Facilitair; Kwaliteit, Arbo en 

Veiligheid; Finance en Control en Stafmedewerker ICT. In totaal circa 20 personen.  

 

Hij/zij opereert in een veranderende markt, die wordt gestuurd door subsidies en inkoop op zowel 

strategisch als tactisch niveau. Als lid van het MT is hij/zij (mede) verantwoordelijk voor het totale 

bedrijfsresultaat van Neos, waarbij de belangen in de driehoek medewerker, organisatie en deelnemer 

centraal staan. Voor de operationele bedrijfsvoering is hij/zij beleidsmatig verantwoordelijk en zorgt 

voor een optimale inrichting in lijn met de behoefte van de deelnemer, de eisen vanuit de opdrachtgevers 

en de kwalitatieve en financiële kaders.  

 

Momenteel is de organisatie van het primaire proces ingedeeld op basis van resultaatverantwoordelijke 

eenheden (RVE’s). Door de lerende organisatie zijn zij goed in staat om slagvaardig met veranderingen 

om te gaan met als uitgangspunt dat de organisatiestructuur volgend is in relatie tot de strategische 

koers.  

 

De Manager Bedrijfsvoering 

• levert als MT-lid een bijdrage aan de innovatie en ontwikkeling van het strategisch beleid en de 

kaderstelling van NEOS; 

• is beleidsmatig verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering en draagt zorg voor een 

optimale inrichting ervan; 

• analyseert de behaalde KPI’s en resultaten op basis van de beschikbare managementinformatie en 

bepaalt op basis hiervan de prioriteiten en stemt deze af binnen de ondersteunende diensten, zodanig 

dat een optimaal bedrijfsresultaat wordt gerealiseerd; 

• onderhoudt en creëert een optimaal netwerk en contacten met (potentiële) samenwerkingspartners 

en andere stakeholders; 

• zorgt ervoor dat kennis over de dienstverlening van NEOS binnen het netwerk up to date is, zodanig 

dat de belangen van de organisatie worden behartigd en samenwerking wordt aangegaan en 

versterkt. 
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Profiel 

• kennis van bedrijfskunde en management op academisch werk- en denkniveau; 

• kennis van en inzicht in de relevante aspecten van de betreffende beleidsterreinen en van de 

financieringsrisico’s binnen het bedrijfsvoering proces; 

• kennis van vastgoedprojecten is een pre; 

• kennis van instanties en organisaties die benodigd zijn voor het opstellen en uitvoeren van het 

bedrijfsvoering beleid. 

• analytisch vermogen en is in staat de context bij vraagstukken waarin de organisatie zich bevindt te 

betrekken; 

• overtuigingskracht en weet anderen te inspireren, te overtuigen en past het perspectief van de ander 

effectief toe om de eigen argumenten kracht bij te zetten; 

• verantwoordelijkheid voor het grote geheel organisatie en organisatieonderdeel; 

• resultaatgericht op het stellen van doelen en het actief behalen van resultaten; 

• beheerst inspirerend en faciliterend leiderschap; 

• weet te onderhandelen over complexe zaken met grote gevolgen op lange termijn en weet dit in 

goede banen te leiden; 

• beschikt over uitstekende sociale vaardigheden;  

• in staat draagvlak te creëren voor strategische adviezen en beleid; 

• weet synergie- en samenwerkingsvoordelen te creëren met stakeholders en behaalde resultaten te 

verantwoorden; 

• beschikt over uitstekende uitdrukkingsvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. 

 

Arbeidsvoorwaarden  

De functie is ingeschaald conform de CAO Sociaal Werk schaal 13 max € 6.628,-. Het betreft een fulltime 

dienstverband (36 uur) met een overeenkomst voor de duur van één jaar met de intentie dit na 6 

maanden om te zetten naar een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid en wederzijdse 

tevredenheid. Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de procedure uiterlijk eind september van dit jaar 

af te ronden. 

 

Solliciteren en procedure 

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Marieke Oosting van Crown Gillmore. Zij is 

bereikbaar via 033 – 28 58 700. Een ontwikkel/selectie assessment kan deel uitmaken van de 

selectieprocedure. Voor een volledig overzicht van de procedure is een bijlage toegevoegd (Bijlage 1). 

Indien u na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen 

en verwachtingen, kunt u vóór 01.08.2022 uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie 

via de website www.crowngillmore.nl te uploaden. 

 

http://www.crowngillmore.nl/
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Bijlage 1  Planning en inrichting procedure   

 Wat: Wie: Wanneer: 
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Inventariseren reacties mediawerving  

 

• Crown Gillmore 01.08.2022 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

02.08.2022 
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CV Presentatie:  

• Ca. 6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

• Selectiecommissie    

• Crown Gillmore 

 

05.09.2022 

10.30 – 12.00 uur 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

• Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten vervolgprocedure 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie 

• Crown Gillmore  

07.09.2022 

10.30 – 15.00 uur 

Ronde 2:  

• Kennismakingsgesprek adviescommissie 

met max. 2 benoembare kandidaten 

 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Adviescommissie afvaardiging 

Bedrijfsvoering 

• Crown Gillmore 

12.09.2022  

10.30 – 13.00 uur 

• Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten van adviescommissie aan 

selectiecommissie 

 

• Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

• (Afvaardiging) Adviescommissie 

• Selectiecommissie 

 

 

• Selectiecommissie 

 

Ronde 3: 

Adviesgesprek benoembaarheid kandidaat 

 

• Afvaardiging OR 

14.09.2022 

13.00 – 14.00 uur 

• Afvaardiging CR 14.00 – 15.00 uur 

Assessment (optie) • Kandidaat 

• Assessor (optie psycholoog CG) 

Optie 

16.09.2022 

 

Arbeidsvoorwaardengesprek • HR + Directeur-Bestuurder 

• Kandidaat 

Optie 

29.09.2022 

A
F
R
O

N
D

E
N

 Benoeming kandidaat  • Nader te bepalen  

Communicatie Benoeming  • Nader te bepalen  

Aanstelling  • Bestuurder 01.12.2022 

 


