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DE ORGANISATIE 

De decentralisaties van de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet hebben geleid tot meer en vaak complexere 

taken voor gemeenten. Zij zijn regievoerder geworden voor het sociale domein. Zij hebben hiermee een 

grotere verantwoordelijkheid gekregen, niet in de laatste plaats voor de rechtmatige inzet van 

gemeenschappelijke middelen. Het is voor gemeenten daarom relevanter geworden te weten hoe mogelijke 

regelovertreding en fraude voorkomen kan worden en hoe adequate opsporing van misbruik kan worden 

georganiseerd. 

Sinds 2003 vervult het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving (en haar voorloper RCF) een cruciale 

functie in het ondersteunen van gemeenten op het terrein van toegepaste handhaving sociale zekerheid. 

Het KCHN bundelt kennis, expertise en ervaringen en levert zo meerwaarde voor gemeenten en 

ketenpartners in het domein werk, inkomen en zorg. 

Sinds januari 2017 is het KCHN als zelfstandige BV verbonden aan de VNG. Door deze positionering is het 

mogelijk om vanuit een passende structuur beter in te spelen op de vraag van gemeenten.  

Het KCHN bestaat uit 42 fte en telt zo’n 52 ‘unieke namen’ en is primair gehuisvest bij de VNG in Den Haag. 

Daarnaast wordt gewerkt vanuit een locatie in Utrecht. Gemeentelijke ondersteuning vindt plaats door 4 

regionale teams. De organisatie is uitgerust met sterke en ervaren professionals, die gaan voor vakinhoud 

en kwaliteit. Zij zijn bevlogen en vertrekken vanuit intrinsieke betrokkenheid bij het sociale domein. 

Het KCHN is ‘lean’ ingericht en werkt grotendeels met zelfsturende teams voortkomende uit 4 

programmalijnen. De programmalijnen zijn geconcentreerd rondom de volgende onderwerpen: 

multidiscplinaire projecten (Lsi Conventant/interventieprojecten), handhaving Participatiewet, handhaving 

in de Zorg en handhaving in de Kinderopvang. 

Vanuit deze programmalijnen biedt het KCHN gerichte dienstverlening aan voor gemeenten, als ondermeer 

een helpdesk, trainingen, onderzoek, beleids- en uitvoeringsadvies, advies en ondersteuning bij de inrichting 

en uitvoering van processen, en worden antwoorden op casuïstiek geboden en gebundeld in de kennisbank.  

Voor meer informatie over het KCHN zie ook www.naleving.net. 

Een duidelijke koers is ingezet en hiermee staat de organisatie inmiddels stevig in haar fundament. 

Tegelijkertijd is het KCHN volop in ontwikkeling. De veranderingen binnen de overheid en van wetgeving 

vragen een continue alertheid op ontwikkelingen en vragen vanuit gemeenten. Het KCHN is voortdurend 

scherp op het zijn van toegevoegde waarde voor gemeenten.  

De komende periode staat in het teken van het verder ‘finetunen’ en uitbouwen van de dienstverlening 

richting haar klanten. De bestaande en nieuw te ontwikkelen programmalijnen en verdienmodellen moeten 

nader vorm en inhoud krijgen en gericht bij de gemeenten onder de aandacht worden gebracht. 

Het KCHN kan deels rekenen op financiering van de ketenpartners en zal in de toekomst steeds meer in 

haar eigen financiering moeten voorzien. De doorontwikkeling van de organisatie betekent daarom tevens 

de ontwikkeling naar een meer zakelijke bedrijfsvoering en visie. 

De directeur van het KCHN heeft als boegbeeld van het KCHN een stevige positie in de markt. Hij is de 

architect van de organisatie, heeft een duidelijke visie op de dienstverlening en de toekomst en geeft de 

impuls aan de huidige doorontwikkeling. Ter versterking van de nieuwe fase en de verzakelijking van de 

organisatie is behoefte aan meer ‘power’ in een marktgerichte benadering. Dit houdt in dat in de komende 

maanden vooral aandacht nodig zal zijn voor zowel het verder invulling geven aan passende 

verdienmodellen als voor het maken van een concreet stappenplan om deze in de markt uit te rollen. 

Om de ambities van het KCHN te kunnen realiseren, zoekt het KCHN een Manager Marktontwikkeling die in 

nauwe samenwerking met de directeur deze volgende fase kan helpen vormgeven.  

http://www.naleving.net/
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DE OPDRACHT 

De uitdaging voor de Manager Marktontwikkeling is dat hij/zij de komende tijd de collectieve en individuele 

dienstverlening aan gemeenten (2e en 3e geldstromen) gaat ontwikkelen, voor vragen waarvoor géén 

subsidie kan worden aangewend. Dit betekent dat hij/zij in nauw overleg met de programmamanagers en 

in een tandem met de directeur het voortouw neemt in een pro-actieve marktbenadering op landelijk en 

strategisch niveau.  

De marktbenadering die er voor zorgt dat het KCHN zich doorontwikkelt van een organisatie die primair 

aanbodgericht is naar een organisatie die daarnaast óók vraaggericht kan werken en nog beter kan 

inspelen op zowel collectieve als individuele vragen van gemeenten.  

De Manager Marktontwikkeling ontwikkelt nieuwe business activiteiten en bijbehorende (innovatieve) 

verdienmodellen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het vertalen van big data informatie naar 

dienstverlening, het aanbieden van abonnementen voor collectieve vragen en het professionaliseren van 

het aan te bieden curriculum. 

Hij/zij is op beleidsbepalend en beslissend niveau gesprekspartner voor gemeenten, ministerie en andere 

ketenpartners die actief zijn in het sociale domein (als bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, de NZa, 

Jeugdzorg, Politie, etc.).  

De Manager Marktontwikkeling heeft dan ook een prominente coördinerende rol in het commerciële proces 

van het KCHN en is hiervoor het aanspreekpunt voor zowel de eigen organisatie als voor externe partijen. 

Hij/zij wordt het zakelijke/commerciële boegbeeld van de organisatie. 

Voor een uitgebreid functieprofiel zie bijlage 1. 

Het bijzondere aan deze functie is het commerciële karakter ervan binnen een (semi)overheidssetting. Dit 

betekent dat de Manager Marktontwikkeling begrijpt hoe de dynamiek en besluitvorming binnen de 

overheid werken en dat zakelijkheid en commercie in deze context een eigen karakter hebben. 

Het aantrekkelijke aan deze functie is dat het een unieke en nieuwe functie betreft, in een pionierende 

organisatie. Het KCHN heeft een energiek team van hardwerkende professionals die elkaar positief kritisch 

en scherp houden. Tegelijkertijd werkt men op een ontspannen manier met elkaar samen en wordt humor 

belangrijk gevonden. De medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij de organisatie en bij elkaar en 

delen de betrokkenheid van het samen willen bouwen aan de organisatie. 

Werken bij het KCHN biedt de uitdaging van het continu anticiperen op veranderingen binnen de overheid 

en de regelgeving, en de ruimte om nieuwe dingen te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Het is pionieren 

voor de organisatie en ook voor elke individuele professional. De Manager Marktontwikkeling kan een 

prominente stempel drukken op de verdere groei en verzakelijking van de organisatie.  

 

DE INKLEURING 

Voor deze rol heeft het KCHN een niet alledaags profiel in gedachten. Dat wil zeggen dat, gezien ook het 

commerciële karakter van de functie, de gedachten niet direct uitgaan naar een kandidaat met uitsluitend 

ambtelijke ervaring. Tegelijkertijd is goede kennis van ambtelijke organisaties en ervaring met de dynamiek 

van de besluitvorming erin onontbeerlijk.  

De ideale Manager Marktontwikkeling neemt commerciële werkervaring mee en begrijpt de ambtelijke 

wereld. Hij/zij is zakelijk en ondernemend/commercieel in zijn opereren. Gezien het specialistische karakter 
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van de organisatie moet de kandidaat het vraagstuk van handhaving en toezicht in het sociale domein echt 

leuk vinden. Hij/zij heeft een visie op de wijze waarop toezicht, handhaving en naleving zich ontwikkelt en 

hoe hij/zij hier namens het KCHN een commerciële invulling aan kan geven, óf is in staat om binnen korte 

tijd deze visie te ontwikkelen.  

Om zaken te kunnen realiseren is het belangrijk dat de kandidaat het belang van draagvlak snapt. Hij/zij kan 

goed samenwerken en is een netwerker ‘pur sang’. Hij/zij ontwikkelt in samenspraak met de collega’s 

nieuwe produkten en diensten en bijbehorende verdienmodellen en weet deze in een goed samenspel met 

de directeur ook pro-actief in de markt te zetten. Hij/zij praat op ooghoogte met zijn omgeving. Hij/zij weet 

‘deals’ te maken en heeft hierbij oog voor innovatieve proposities. Hij/zij helpt het KCHN de route te 

bewandelen naar een meer zakelijke aanpak/wind in de organisatie. Hier past een charismatische en 

innovatieve kartrekker die resultaat- en mensgericht werkt. 

Het is belangrijk te weten dat het KCHN een kleine organisatie is, met een hands-on mentaliteit, waar 

directe en korte lijnen zijn. Gezien de ambitieuze doelstellingen van het KCHN is het de doelstelling om de 

functie op kortste termijn in te vullen. Diverse ontwikkelingen zijn al in gang gezet en van de Manager 

Marktontwikkeling wordt verwacht dat deze energiek, met drive en vol enthousiasme op een rijdende trein 

springt. 

 

COMPETENTIES 

1. Visie 
-beschikt over een visie op de ontwikkelingen binnen het sociale domein en op welke manier 
handhaving en naleving hierin past; 
-is in staat deze visie uit te dragen en te concretiseren naar een marktstrategie en in nieuwe 
producten en dienstverlening. 

 
2. Verbindend vermogen 

-kan samenwerking entameren, weet belangen op elkaar af te stemmen door een 
gemeenschappelijk doel te formuleren dat draagvlak heeft; 
-weet op effectieve wijze een gezamenlijk resultaat te bereiken, is in staat eenheid te creëren;.  
-kan goed luisteren en communiceren, zorgt voor vertrouwen, heeft een open houding, is een 
toegankelijke gesprekspartner; 
-biedt inspiratie, vervult een klankbordfunctie en heeft natuurlijk overwicht.  

 
3. Commercieel/zakelijk 

-kan pro-actief nieuwe producten en diensten en bijbehorende verdienmodellen in de markt zetten; 
-weet zijn netwerk effectief hiervoor aan te wenden, is een netwerker ‘pur sang’, is besluitvaardig en 
resultaatgericht; 
-heeft een markt- en klantgerichte houding, is hierbij vernieuwingsgericht (uitvoering) en heeft oog 
voor innovatieve proposities (resultaat); 
-is een zelfstarter, is ondernemend, denkt in kansen en mogelijkheden, toont lef; 
-kan omgaan met targets. 

 
4. Communicatief vaardig 

-kan goed luisteren en is gesprekspartner op alle niveaus; 
-heeft overtuigingskracht en kan eventuele weerstanden ombuigen naar positieve verwachtingen, 
kan ‘deals’ sluiten; 
-is mondeling en schriftelijk vaardig. 

 

Persoonskenmerken: resultaat- en mensgericht, zelfstarter, netwerker, energiek, passie, drive, verbinder, 

ondernemend, vernieuwingsgericht, resultaatgericht, humor.  
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FUNCTIE-EISEN 

WO werk- en denkniveau, bijv. een opleiding in de richting van bedrijfskunde, marketing en sales, integrale 

veiligheidskunde.  

Ervaring bij of met de overheid in het algemeen en gemeenten in het bijzonder en bekend met de dynamiek 

van de besluitvorming hierbinnen.  

Bewezen succesvol in het ontwikkelen van innovatieve marktproposities, zoals bijvoorbeeld het 

omzetten/vertalen van big data naar interessante marktproposities/bruikbare dienstverlening. 

Commerciële werkervaring, bewezen behaalde commerciële successen,  

De rol van Manager Marktontwikkeling is nieuw binnen het KCHN. Het is een pré als kandidaten ervaring 

hebben met het vormgeven van een nieuwe functie.  

Kennis van het sociale domein en de recente ontwikkelingen hierbinnen. 

Gedacht wordt aan een kandidaat die een stevige 2e of 3e carrièrestap wil maken. 

Gezien de bijzondere combinatie van commerciële werkervaring (accountmanagement), business 

development, ervaring met of bij de overheid en kennis van de ontwikkelingen in het sociale domein, denken 

wij dat een kandidaat met een achtergrond bij bijvoorbeeld een adviesbureau goed kan passen. Wij nodigen 

echter nadrukkelijk ook kandidaten met andere achtergronden uit om te solliciteren. 

 

WAT BIEDT HET KCHN 

Het KCHN kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, gebaseerd op de ARAR en salarisschalen van de 

BBRA. Vanwege het unieke karakter van deze functie wordt op onderdelen afgeweken van de KCHN 

arbeidsvoorwaardenregeling.   

Voor deze functie wordt een honorering gekoppeld die vergelijkbaar is met die van schaal 13 ARAR. In 

plaats van een eindejaarsuitkering geldt een bonusregeling bij behaalde targets van maximaal 15% van het 

jaarsalaris. Het maximaal te behalen salaris bedraagt daarmee circa € 87.000,- bruto per jaar, gebaseerd op 

een 36-urige werkweek. 

Een telefoon en laptop worden ter beschikking gesteld. 

Het KCHN kent een reiskostenvergoeding van € 0,28 per km. Een lease auto behoort eventueel tot de 

mogelijkheden en moet passend zijn in bovengenoemd pakket.  

Gezien de beoogde groei van de organisatie biedt het KCHN ook groeimogelijkheden voor een kandidaat in 

deze functie. 

Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. 

 

DE PROCEDURE 

Het KCHN wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. 

Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kunt u tot vrijdag 31 maart sturen naar 

danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl.  

mailto:danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl
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Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met drs. Danielle Bogie op 

telefoonnummer 06 24788503. 

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste 

selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen 

aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij het KCHN vinden plaats op dinsdag 18 april en een 

eventueel vervolggesprek op donderdag 20 april. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.  


