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PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 
De Directeur Personeel & Bedrijfsvoering is lid van het Directieteam, bestaande uit de Bestuurder / 

Algemeen Directeur, de Directeur Operatie en de Directeur Personeel & Bedrijfsvoering en 
verantwoording verschuldigd aan de Bestuurder / Algemeen Directeur. 
 
DOEL VAN DE FUNCTIE 
 
Het mede ontwikkelen en realiseren van de visie en doelen van Reclassering Nederland (RN) en het 
ontwikkelen en realiseren van de visie en de doelen van het organisatieonderdeel. 

 
INHOUD VAN DE FUNCTIE 
 

- Geeft integraal leiding aan de bedrijfsvoering (de primair proces ondersteunende taken) en is 
resultaat verantwoordelijk voor de organisatie en de kwaliteit van organisatie brede 
werkprocessen, kwaliteits- en ICT-systemen, planning- en control-cyclus en het financieel-
economisch beleid en personeelsbeleid. 

- Is lid van het Directieteam en is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie en het 

realiseren van de gestelde doelen van de organisatie. 

- Draagt zorg voor de kaderstelling ten aanzien van het financieel en personeelsbeleid. 

- Draagt zorg de continuïteit van de ondersteunende processen en systemen. 

- Draagt zorg voor adequate aansluiting van de systemen en werkprocessen op de ontwikkelingen 
in het primaire proces. 

- Ontwikkelt visie op personeel en bedrijfsvoering en draagt zorg voor de (door)ontwikkeling en 
innovatie, e.e.a. in nauwe samenwerking met collega directeuren.  

- Levert vanuit de eigen verantwoordelijkheid integrale adviezen. 

- Vertaalt directiebesluiten naar consequenties voor de organisatie en het eigen 
organisatieonderdeel. 

- Initieert, regisseert en beoordeelt complexe programma’s en projecten. 

- Ontwikkelt en onderhoudt een relatienetwerk en initieert en bevordert samenwerking met 
organisaties/partijen; de contacten gaan over het uitdragen van beleid, het overtuigen van en het 
onderhandelen over samenwerkingsverbanden en contracten met derden. 

- De focus is gericht op een lange termijnperspectief en politiek bestuurlijke afwegingen. 
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 
 

- Verantwoordelijk voor een inhoudelijk bijdrage aan de visieontwikkeling van RN. 

- Verantwoordelijk voor de prestaties en het functioneren van het organisatieonderdeel 
Bedrijfsvoering, zowel bedrijfsmatig als personeel. 

- Verantwoordelijk voor het contact en de samenwerking met externe partijen. 

- Bevoegd tot het voorbereiden van samenwerkingsverbanden. 

- Bevoegd tot het nemen van maatregelen betreffende de organisatie en personele zaken t.a.v. het 
organisatieonderdeel. 
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FUNCTIE-EISEN 
 

- WO  werk- en denkniveau; 

- Ervaring met leidinggeven en management op strategisch niveau. 

- Kennis van en ervaring met het leidinggeven aan een complexe stafeenheid. 

- Vaardigheid in het uitdragen en naar de werkpraktijk vertalen van beleidsontwikkelingen. 

- Organisatorische -, communicatieve -, en leidinggevende vaardigheden.  

- Kunnen ontwikkelen en gebruiken van een relatienetwerk en het initiëren van 
samenwerkingsverbanden.  

- Kennis van en inzicht in de RN-organisatie, algemeen beleid, processen en in-/externe 
ontwikkelingen. 

- Kennis van en inzicht in bestuurlijke, maatschappelijke en politieke (gevoelige) verhoudingen. 

 
COMPETENTIES 
 
Voor alle functies binnen Reclassering Nederland gelden vier kerncompetenties. Deze 
kerncompetenties zijn gekozen om de organisatie in staat te stellen de doelstellingen te halen.  

 

- Integriteit 

- Resultaatgericht werken  

- Samenwerken 

- Zelfreflectie 
 
Binnen het Directieteam dienen de volgende competenties aanwezig te zijn. Op basis van de 
taakverdeling zijn bepaalde specifieke competenties belangrijker dan andere voor de individuele 
leden van het Directieteam. 
 

- Groepsgericht leiderschap: Geeft richting en sturing aan Reclassering Nederland, brengt 
samenwerking tot stand en onderhoudt deze om het beoogde doel te bereiken. Formuleert 
heldere doelen op langere termijn, enthousiasmeert medewerkers hiervoor. Weet missie en visie 
van de organisatie concreet te maken. Draagt de visie van de organisatie duidelijk en inspirerend 
over en stimuleert meedenken en invulling vanuit de organisatieonderdelen. 

- Strategisch management: Reflecteert over trends en ontwikkelingen en weet deze te vertalen 
naar de rol en positie van Reclassering Nederland in de toekomst. Ontwikkelt een inspirerend en 
aansprekend toekomstbeeld. Formuleert de strategie. Integreert informatie en ontwikkelingen in 

de strategie. Kijkt op een nieuwe wijze naar zaken, buiten geijkte paradigma’s. Komt tot een 
strategie en straalt in alles commitment uit aan de strategie. 

- Resultaatgerichtheid: Bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en benodigde acties, tijd 
en middelen om de bepaalde doelen te kunnen bereiken. Verlegt grenzen. Formuleert specifieke 
doelstellingen voor prestaties die voorbij bestaande normen gaan en die veranderingen vereisen. 
Neemt daarin weloverwogen risico’s en accepteert onzekerheden over de kans van slagen. Stelt 
uitdagende maar realistische doelen. Zet zich in om unieke prestaties te leveren. 

- Impact: Vertoont gedrag dat erop is gericht om anderen mee te nemen in een bepaalde koers en 

instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Is thuis in leer-, verander- en 
ontwikkelstrategieën, creëert beweging, focus en draagvlak.  

- Relatiemanagement: Gericht op het opbouwen en onderhouden van in- en externe contacten die 
op lange termijn relevant zijn. Ontwikkelt netwerken. Bouwt netwerken met verschillende doelen. 
Brengt via diverse netwerken mensen met elkaar in contact.  

 
BIJZONDERHEDEN 
 

N.v.t. 
 


