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MANAGER BEDRIJFSVOERING 
KEMPENPLUS 

KempenPlus 
KempenPlus is het participatiebedrijf voor de inwoners van de 
Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 
Mierden. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening in de 
aangesloten gemeenten. 
 

Uitgangspunt in de Kempen is dat iedereen meedoet. Hun visie 
en missie hierbij zijn: 

 
Elk mens heeft waarde en participeert naar vermogen. 
Wij zien en ontwikkelen kansen. Samen met inwoners, 

ondernemers en onderwijs benutten we  
alle mogelijkheden zodat mensen zich maximaal ontplooien 

door en naar werk. 
 
Is er voor de inwoners 
Ze helpen de inwoners van de Kempengemeenten om terug aan 
het werk te gaan. Bij voorkeur bereiken ze, o.a. met training en 
coaching, dat cliënten aan het werk gaan bij reguliere werkgevers. 
Lukt dat niet, dan kunnen ze net als hun medewerkers met Sw-
indicatie aan de slag in een beschutte werkomgeving bij of via 
KempenPlus. Voor cliënten die (nog) niet kunnen werken, zoeken 
ze een andere zinvolle tijdsbesteding zoals vrijwilligerswerk. 
Daarnaast is KempenPlus verantwoordelijk voor het als (tijdelijke) 
inkomensvoorziening verstrekken van bijstandsuitkeringen.  
 
KempenPlus is gevestigd in Bladel en met 800 medewerkers één 
van de grootste werkgevers in de regio. 

Managementteam 
Een van de belangrijkste opgaven is om als (hecht) MT voorop te 
gaan in de doorontwikkeling van de organisatie door eenheid, 
creativiteit, innovatie, transparantie en openheid uit te stralen. Het 
MT heeft daarbij een voorbeeldfunctie in het neerzetten en 
veranderen van de organisatiecultuur.  
 
Als MT-lid ben je medeverantwoordelijk voor het beleid van 
KempenPlus en geef je leiding aan je afdeling. Vanuit de eigen 
taakvelden draag je als lid van het managementteam bij aan het 
ontwikkelen van de visie van de organisatie en het door vertalen 
hiervan om een slagvaardige, wendbare, marktgerichte en 
herkenbare organisatie te worden. 
 
De afdeling Bedrijfsvoering 
De afdeling (ongeveer 20 medewerkers) bestaat uit de taakvelden 
Beleid, Personeel, ICT, Financiën & Administratie. De manager 
Bedrijfsvoering is integraal manager, maakt onderdeel uit van het 
managementteam en legt rechtstreeks verantwoording af aan de 
directeur.  
 
Het betreft een brede afdeling met veel disciplines in een 
veranderende organisatie en in een markt die sterk in beweging 
is. De manager Bedrijfsvoering zorgt voor het ontwikkelen en 
realiseren van de processen en producten op het brede terrein 
van bedrijfsvoering met focus op financiën & administratie.  
Dit met aandacht voor de verdere professionalisering van de 
medewerkers. De basis hiervoor vormt het bedrijfsplan.   
  

Geerts & Partners is voor KempenPlus op zoek naar een manager Bedrijfsvoering. Een manager met 
oog voor mens en bedrijf. Ben jij goed thuis in gemeentefinanciën en wil je een maatschappelijke 
bijdrage leveren? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

KempenPlus 

+ Betrokken  

+ Respect  

+ Doelgericht  

+ Trots  

+ Verantwoordelijk  
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Persoonlijk profiel 
Je kent je vakgebied en hebt een eigentijdse visie op de rol van 
bedrijfsvoering binnen een organisatie. Je vertegenwoordigt de 
organisatie in het netwerk, vindt dat ook leuk om te doen. Je 
beweegt je makkelijk in een politiek-bestuurlijke omgeving en 
schakelt vlot tussen strategie en operatie. 

Je bent een stevige gesprekspartner voor je directeur en collega 
MT-leden en staat voor je mening.  
Je spreekt medewerkers aan op houding en gedrag en weet hen 
mee te nemen in de ontwikkeling van de organisatie.  

Je stimuleert eigenaarschap en integraal werken. Een verbinder, 
die op overtuigende wijze de juiste keuzes voor de organisatie 
maakt. Je toont leiderschap en bent resultaatgericht. Zakelijk, 
betrouwbaar en koersvast.  

Overtuigend, vasthoudend en compromisloos als dat moet. Je kan 
goed samenwerken en anderen stimuleren om resultaten te 
behalen. Ondernemerschap, optimale taakverdeling en 
taakvolwassenheid zijn hierbij kernbegrippen. Een 
resultaatgerichte manager, ondernemend, die plannen weet om 
te zetten in concrete acties.  

Functie-eisen 
- Wo-werk- en denkniveau
- Politiek-bestuurlijk sensitief
- Managementervaring
- Kennis van en ervaring met P&C cyclus en

gemeentefinanciën (BBV)
- Bekend met de overige taakvelden

Geboden wordt 
Je bent een dragende kracht bij de ontwikkeling van de 
medewerkers en de organisatie. KempenPlus biedt jou de 
mogelijkheid om bij te dragen aan de vorming van het unieke 
DNA van dit bedrijf. Een fantastische plek als je ambitieus bent en 
ook jezelf verder wilt ontplooien! Afhankelijk van je opleiding, 
kennis en ervaring bieden ze je een salaris van maximaal € 6.365, - 
bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek 
(functieschaal 13). Aanvullend hierop ontvang je een IKB van 
17,05% van het jaarsalaris. 

Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan 
uiterlijk voor 4 oktober 2021 via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 

Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij 
kandidaten uit voor een online voorgesprek met Carelien 
Liebrecht.  

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 voorselectiegesprekken (online) met Carelien Liebrecht vinden 
plaats op 7 en 8 oktober 2021. De gesprekken bij de 
opdrachtgever zijn gepland op 18 oktober 2021 (1e ronde) en in 
week 43 (2de ronde)  

Tussen de 1e en 2de ronde wordt het Odin Development Compass 

 afgenomen. 

 
Kopregel blokje 

+ Item 1 

+  

Geboden wordt 

+ Maatschappelijk zinvol werk

+ Max.€ 6.365, - bruto per maand bij

    36-urige werkweek en 17,05% IKB

+ Ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling


