
 

    

 
Vacature Hoofd Bedrijfsvoering m/v (32 uur) 
 
Wie zijn wij? 
Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) is een 
onafhankelijk en particulier fonds dat, vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, 
bij wil dragen aan een sterke democratische rechtsstaat en een vreedzame 
samenleving. Het vfonds richt zich op de financiële ondersteuning van instellingen en 
projecten rond vier doelstellingen: 

1) Kennis van oorlog en conflict; 
2) Waardering voor de democratische rechtsstaat; 
3) Waardering voor veteranen en waardering voor politie; 
4) Vaardigheden om actief bij te dragen aan vreedzame samenleving. 

 
Het vfonds doet dit door jaarlijks zo’n 200 bijzondere of vernieuwende initiatieven en 
projecten te steunen. Zo verstrekken wij subsidie aan nationale herdenkingen, oorlogs- 
en verzetsmusea, herinneringscentra, veteranenreünies en nazorgdagen voor 
geüniformeerden, maar ook aan de nationale bevrijdingsfestivals en innovatieve 
onderwijs- en jongerenprojecten die het belang van vrede en vrijheid vandaag de dag 
belichten. Met onze steun hopen wij verschillende generaties te inspireren en te 
stimuleren om zich in te zetten voor vrede, democratie en internationale rechtsorde.  
 
Het vfonds bestaat uit een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een 
beleidsvoorbereidend, uitvoerend bureau bestaande uit 12 medewerkers.  
 
Wat ga je doen? 
Het vfonds is volop in beweging. Als Hoofd Bedrijfsvoering word je verantwoordelijk 
voor het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Het betreft een brede, 
generalistische functie. Je fungeert hierin als kritische sparring partner en geeft advies 
aan de directeur-bestuurder over de vertaling van het beleid naar de bedrijfsvoering 
van vfonds. Daarnaast houd je je bezig met de volgende taken: 

- je werkt met je collega’s aan het optimaliseren van de processen en verdere 
digitalisering; 

- je borgt de kwaliteit van processen, informatie en contracten; 
- je ondersteunt de directeur in het HR-management en faciliteert haar bij het 

doorontwikkelen van het HR-beleid; 
- je neemt een leidende rol in organisatie brede bedrijfsvoeringsprojecten 
- je coördineert de planning & controlcyclus; 
- je bewaakt de liquiditeitspositie van het vfonds; 
- je bent verantwoordelijk voor de administratie en betalingen 
- je onderhoudt de contacten met externe partijen die bv. de administratie en het 

vermogensbeheer doen; 
- je zorgt voor de (door)ontwikkeling van het risicomanagement en creëert 

hiervoor draagvlak bij de medewerkers. 
- je stelt het jaarlijkse controleplan op en voert zelf ook controles uit. 

                                                                                                                                                     



 

    

Wie ben jij? 
Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je betrouwbaar en kundig op alle aspecten van 
bedrijfsvoering en heb je een brede visie en ideeën over de ontwikkeling van de 
organisatie. Je stuurt op meetbare doelen maar kent ook het verhaal achter de cijfers. 
Je hebt affiniteit met de doelstellingen van het vfonds. Daarnaast vragen wij het 
volgende van je: 

- HBO/academisch werk- en denkniveau; 
- je hebt een relevante opleiding op gebied van bedrijfsvoering, bv. bedrijfskunde 

of bedrijfseconomie; 
- je hebt minstens vijf jaar relevante ervaring, bij voorkeur op alle bovenstaande 

taakvelden; 
- je bent resultaatgericht en beschikt over probleemoplossend vermogen; 
- je hebt een sterk analytisch vermogen,  
- je denkt strategisch en stuurt op kwaliteit; 
- je werkt gestructureerd en overzichtelijk; 
- je kunt goed samenwerken; 
- je beschikt over de kerncompetenties van het vfonds: je bent versterkend, 

zorgvuldig, initiatiefrijk (daadkrachtig) en oprecht (integer). 
 
Wat mag je van ons verwachten? 

- Een afwisselende baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Deze functie 
wordt beloond volgens schaal 11 van de CAO Sociaal Werk (maximaal € 5.427 
per maand op basis van een 36-urige werkweek); 

- Een 32-urige werkweek. Flexibel werken en thuis werken is mogelijk; 
- Een persoonlijk loopbaanbudget en een individueel keuzebudget; 
- Een prettige werksfeer op ons mooie kantoor in het centrum van Utrecht. 

 
Informatie en sollicitatie 
Ben je enthousiast geworden en wil je meer weten over de functie of de procedure? 
Neem dan contact op met Miranda Rovers, per e-mail (m.rovers@vfonds.nl) of 
telefonisch (030 - 2006 833). 
Wil je solliciteren? Stuur dan je cv en motivatie naar m.rovers@vfonds.nl. Reageren 
kan tot en met 31 mei 2021. 
 
De 1e ronde gesprekken vindt plaats op maandag 7 juni. Een assessment kan 
onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
  


