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MANAGER BUSINESS CONTROL & KWALITEIT 
UWV SOCIAAL MEDISCHE ZAKEN MIDDEN OOST BRABANT 

UWV 
UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een 
organisatie met een maatschappelijke taak. Ruim 20.000 medewerkers in het 
hele land zetten zich dagelijks in om mensen aan het werk te helpen en te 
houden. UWV ondersteunt haar klanten in hun re-integratie en bij het 
vinden van een baan. Waar nodig voorziet UWV hen van tijdelijk inkomen. 
Zo biedt UWV haar klanten nieuw perspectief op deelname aan de 
maatschappij. In totaal heeft UWV circa 1,5 miljoen klanten, die UWV snel en 
deskundig dienstverlening op maat biedt. De breedte van de dienstverlening 
en het maatschappelijke speelveld zorgen voor een veelzijdige en 
dynamische werkomgeving met veel aandacht voor persoonlijke 
ontplooiing. 

Sociaal Medische Zaken is de divisie van UWV die de beoordelingen van de 
arbeidsongeschiktheid uitvoert en adviezen uitbrengt die herstel en re-
integratie bevorderen. Divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) kijkt bij ziekte 
wat iemand nog wél kan. Of maakt met klanten afspraken over 
inspanningen om vanuit ziekte terug te keren op de werkplek. De experts in 
verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde beoordelen dagelijks of en hoe 
mensen met een arbeidsbeperking toch kunnen meedoen met de 
maatschappij. Dit doen zij in samenwerking met collega’s uit andere 
disciplines. SMZ staat voor de goede beoordeling.  

Binnen SMZ zijn 4.500 medewerkers, waaronder ruim 1.500 
verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, werkzaam.  Zij zijn verspreid over 
het hoofdkantoor van UWV en 11 districten in heel Nederland. Binnen een 
district werken gemiddeld 275 werknemers. SMZ werkt nauw samen met 
collega’s bij de divisies Uitkeren en WERKbedrijf. 

De kerncompetenties van UWV zijn: klantgericht, resultaatgerichtheid en 
samenwerken. 

Afdeling Business Control & Kwaliteit (BC&K) 
Business Control & Kwaliteit is een stafafdeling en houdt zich namens de 
districtsmanager SMZ bezig met het tijdig informeren, adviseren en het 
plaatsen van de kritische noot over de informatie voor de beheersing van de 
bedrijfsvoering binnen het district. Hiermee wordt de districtsmanager SMZ 
in staat gesteld te sturen op organisatiedoelen, het volgen van de prestaties 
en de resultaten en ook de verantwoording daarover.  

Business Control & Kwaliteit ondersteunt proactief en onafhankelijk het 
districtsmanagement bij het monitoren en adviseren over verbeteringen in 
de PDCA-cirkel over afspraken uit jaarplannen op het gebied van financiën, 
klanten, bedrijfsprocessen en de ontwikkeling van organisatie en mensen. 

Als manager BC&K val je hiërarchisch onder de districtsmanager. 
Functionele aansturing vindt plaats door hoofd BC&K van de divisie SMZ. 

Wat ga je doen? 
Als Manager BC&K opereer je binnen het district als volwaardige 
gesprekspartner voor het districtsmanagement.  
Daarnaast ben je als manager het aanspreekpunt binnen de divisie voor de 
divisie brede Planning, Control en Kwaliteit-cyclus en voor de toepassing van 
UWV-brede control- en kwaliteitsinstrumenten, zoals cost accounting, 
managementcontracten, maandrapportages, CSRA, INK en kennisdeling.  

Geerts & Partners is in opdracht van UWV Sociaal Medische Zaken Midden Oost Brabant op zoek naar een 
manager Business Control & Kwaliteit.  

Je geeft leiding aan alle medewerkers binnen het 
Business Control & Kwaliteit domein in het 
district. In jouw team zitten controllers, 
kwaliteitsadviseurs, medewerkers leren & 
verbeteren en medewerkers informatiebeheer. 

Je geeft proactief en onafhankelijk ondersteuning 
aan de districtsmanager bij het sturen op de 
districtsdoelstellingen op het gebied van BC&K. In 
jouw advisering maak je een verantwoorde 
afweging tussen professionele kwaliteit en kosten. 
Belangrijk hierbij is goede kennis van de primaire 
processen en de verschillende belangen. Je 
signaleert daarbij risico’s en doet proactief 
voorstellen voor mogelijke oplossingen bij 
tegenvallende resultaten. 
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Je hebt zicht op het totale wetsproces dat zich in de verschillende divisies 
afspeelt, een goede samenwerking en afstemming met de collega-
districten is hierbij van belang. Ook ben je in staat om op een effectieve 
en efficiënte wijze control- en kwaliteitsinstrumenten aan te reiken en 
deze in te bedden in de reguliere bedrijfsvoering van het district, en ook 
voor de eigen stafafdeling. 

Je legt verbindingen tussen de organisatiedoelstellingen en de 
uitvoering en houdt daarbij zicht op de samenhang tussen en met 
doelstellingen binnen SMZ, Uitkeren en UWV-brede doelstellingen. Je 
neemt deel aan landelijke overleggen en hebt daarin de 
verantwoordelijkheid voor één of meerdere aandachtsgebieden. 

Persoonlijk profiel 
Je bent communicatief sterk, open en eerlijk. Je beschikt over een 
helicopterview, legt vlot contact en beweegt je makkelijk door alle 
niveaus van de organisatie.  
Je kunt -waar nodig- situaties en vraagstukken relativeren. Een stevige 
gesprekspartner, die ook een slechte boodschap durft te brengen. 
Nuchter en sociaal. Je bent integer en betrouwbaar. 

Wat wordt van je verwacht? 
Je beschikt over minimaal hbo-niveau, aangetoond door een relevantie 
hbo-opleiding. Daarnaast beschik je over bedrijfskundig inzicht, inzicht in 
de kwaliteit van de bedrijfsvoering en inzicht op het gebied van 
financiën. Daarin ken en gebruik je de theorieën, methoden en 
instrumenten die bij het vakgebied horen. 
Je beschikt over relevante managementervaring. Je hebt ervaring in de 
aansturing van een team en de medewerkers te faciliteren in hun 
ontwikkeling en te ondersteunen in de ontwikkeling van de afdeling. 

Je hebt globale kennis van de wetgeving en organisatie van de sociale 
zekerheid en de plaats van UWV en SMZ hierin. 
Naast de algemene UWV-kerncompetenties, beschik je over de 
volgende competenties: oordeelsvorming, organisatiesensitiviteit, visie, 
leidinggeven en impact. 

Geboden wordt 
UWV biedt naast een uitdagende baan, uitstekende 
arbeidsvoorwaarden, zoals een goed salaris, een dertiende maand, een 
keuzeplan arbeidsvoorwaarden, een goede pensioenvoorziening en 
aantrekkelijke regelingen voor opleiding en ontwikkeling.  

• Een jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling.
• Afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring bieden ze je 

een salaris van maximaal €5.558,- bruto per maand o.b.v. 38-
urige werkweek.

• Werktijden zijn flexibel en UWV werkt hybride, dus deels vanuit 
huis en deels op kantoor.

• Je krijgt bij UWV de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden 
middels het keuzeplan uit te ruilen. Zo heb je de mogelijkheid 
om extra verlofuren te kopen en gebruik te maken van fiscaal 
aantrekkelijke regelingen.

• Veel opleidings- en ontwikkelmogelijkheden vanuit hun All 
You Can Learn aanbod.

Geïnteresseerd?  
Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt solliciteer dan uiterlijk vóór 6 
september 2021.  Upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures/  
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 
senior-adviseur, bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 00 06.  

De data van voorselectiegesprekken (online) 
met Carelien Liebrecht worden binnenkort 
via de website gepubliceerd. 

De data van de gesprekken bij de 
opdrachtgever worden ook via deze website 
gepubliceerd.   

Het overleggen van een VOG is voor deze 
functie van toepassing. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van 
de procedure. 




