
   

Bijlage 1 

 

Functieprofiel Manager Marktontwikkeling VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving 

Doel Vertaalt in samenwerking met programmamanagers van het KCHN 

marktontwikkelingen en klantbehoeften naar (nieuwe) produkten en diensten voor 

het KCHN en weet deze op strategisch niveau pro-actief in de markt te zetten. 

Ontwikkelt en realiseert nieuwe business activiteiten en bijbehorende 

(innovatieve) verdienmodellen.  

De Manager Marktontwikkeling heeft hiermee binnen het KCHN een prominente 

coördinerende rol in het commerciële proces en is hiervoor 

gesprekspartner/aanspreekpunt op het strategische niveau voor in- en externe 

partijen. 

De Manager Marktontwikkeling heeft een belangrijke rol in het vergroten van het 

externe netwerk en in het versterken van deze verbinding.  

Kerntaken 

 

▪ Volgt de ontwikkelingen in de markt nauwgezet, is gericht op het continu 

analyseren van de marktontwikkeling en ontwikkelt een visie hierop.  

▪ Weet vanuit deze visie de marktontwikkelingen te vertalen naar (landelijke) 

marktproposities voor het KCHN. Stelt op basis hiervan en in nauw contact 

met de interne organisatie een (dynamisch) marktontwikkelplan op en 

voert dit uit; zet de marktproposities pro-actief in de markt. Weet ‘deals’ te 

sluiten. Heeft hierbij oog voor innovatieve proposities. Denkt van buiten 

naar binnen. 

▪ Ontwikkelt hierbij passende verdienmodellen: toetst bestaande en 

ontwikkelt nieuwe. Durft hierbij innovatieve modellen te introduceren. 

▪ Levert een actieve bijdrage aan de input voor en uitvoering van de jaar- en 

meerjarenplannen, begroting en het investeringsplan voor het 

Kenniscentrum Handhaving en Naleving.  

▪ Bewaakt en ontwikkelt mede de strategische koers van de organisatie.  

▪ Is het zakelijk/commerciële boegbeeld van de organisatie. Bouwt, breidt uit 

en onderhoudt een relevant netwerk. Is op beleidsbepalend en beslissend 

niveau gesprekspartner voor gemeenten, ministerie en ketenpartners die 

actief zijn in het sociale domein (als bijvoorbeeld het UWV, de 

belastingdienst, de NZa, GGD GHOR, politie, etc.).  

▪ Is (mede) verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 

financiering voor de organisatie en in het bijzonder voor de 2e en 3e 

financieringsstroom. Dit houdt in dat de manager markt ontwikkeling 

concrete resultaten moet behalen op het vlak van het afsluiten van 

collectieve arrangementen en voor de inzet van individuele capaciteit op 

betaalde activiteiten. Over de te behalen resultaten worden jaarlijks 

afspraken gemaakt. 



▪ Coördineert en bewaakt het proces rondom de commerciële, ofwel de niet 

gesubsidieerde activiteiten van het KCHN, en zorgt dat er samenhang is 

met de andere marktactiviteiten (programmalijnen) van het KCHN.  

▪ Beschikt over ruime marketing kennis en ervaring en weet dit in te zetten 

ter ondersteuning van de commerciële activiteiten van het KCHN.  

▪ De Manager Marktontwikkeling geeft in aanvang geen directe leiding aan 

een team, maar staat operationeel in verbinding met de professionals van 

de verschillende programmalijnen. Bij uitbreiding van de (collectieve) 

betaalde dienstverlening kan een nieuw team worden opgebouwd.  

▪ Draagt substantieel bij aan de (organisatie van) landelijke congressen en 

bijeenkomsten op strategisch niveau. 

 


