
 
 

Directeur Operations & Bedrijfsvoering  
(lid driekoppige directie) 

 

 
 

Missie: Jij maakt het verschil, je zorgt voor een goed fundament van de organisatie 
voor verdere groei. Dit resulteert in bevlogen medewerkers die het beste uit zich zelf 

halen en ambitieuze doelen durven te stellen en deze samen realiseren. 

 

Als Directeur Operatons & Bedrijfsvoering ben je eindverantwoordelijk voor het managen 
van de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor en zie je toe op de juiste kwaliteit, wijze en 
inzet van de werkprocessen en bewaakt en controleert deze.  

Jij zorgt voor optimale structuren en processen en de juiste bezetting.  
Er is sprake van een driekoppige directie, samen met de Directeur Franchise & Commercie 
en de Directeur ICT ben je verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de organisatie, het 
bepalen van het bedrijfsbeleid, het coördineren van de werkzaamheden en het houden van 
toezicht op de organisatie. 

 

Speerpunten in deze functie zijn: 
• Optimaliseren en standaardiseren van de kernprocessen 
• Interne organisatie; managen, faciliteren, optimaliseren en ontwikkelen van de 

medewerkers  
• Initiëren en realiseren van projecten, bijvoorbeeld 

o  implementatie van een nieuw ERP-systeem 
o  nieuwe initiatieven of ontwikkelingen borgen in de bestaande 

organisatieprocessen of nieuwe organisatieprocessen ontwikkelen en 
implementeren  

• Rapportage en verslaglegging (intern en extern) 
• Culture, zorgdragen voor en prettige werkomgeving, “employee happiness”   

 



 

Kortom de Directeur Operations & Bedrijfsvoering.  
Als Operationeel Manager zet je de lijnen uit; je plant, organiseert, faciliteert en 
optimaliseert.  
Je bent een echte teamspeler, stimuleert en enthousiasmeert, zorgt voor verbinding.  
Zodat er sprake is van een prettige en efficiënte samenwerking waarin men samen optrekt 
voor het beste resultaat. 

Jouw profiel 
Je bent scherp, energiek en positief ingesteld. Je bent sterk in het optimaliseren van 
processen, van nature een coach die andere laat excelleren. Je hebt oog voor detail maar 
overziet ook het gehele proces.  
Dankzij jouw doeltreffende sturing en coaching kunnen jij en je team bergen verzetten.  
Het neerzeten van een organisatie die verder kan groeien is jouw belangrijkste drive. 

• Je acteert op academische werk- en denkniveau  
• Je hebt minimaal 9 jaar relevante ervaring, waarvan 5 ä 6 als leidinggevende   
• Sterke operationele en projectmanagement skills 
• Ervaring in de dienstensector 
• Je hebt ervaring met het opzetten, ontwikkelen van een organisatie 
• Je inspireert, stimuleert en motiveert je team. Als leidinggevende heb je een 

voorbeeldrol. Je creëert een positieve werksfeer; een interactieve omgeving die het 
fundament vormt voor het succes 

• Je bent goed in het opstellen van managementrapportages en het analyseren van 
interne en externe gegevens op afwijkingen, trends en kansen voor verbetering 

• Je zoekt continu naar mogelijkheden om slimmer/efficiënter te werken, of zaken op 
een andere manier aan te pakken 

Persoonlijke drijfveren en competenties 
• People manager; natuurlijk leiderschap, weet anderen in hun kracht te zetten, 

faciliteert en inspireert, zowel individueel als groepsgericht 
• Procesmatig en communicatief sterk, assertief, diplomatiek, goed in delegeren 
• Je bent een relatiebouwer, mens- en resultaat gericht 
• Je werkt vanuit een helikopterview met een natuurlijk oog voor detail, bent 

besluitvaardig, doortastend en durft door te pakken en beslissingen te nemen 
• Je vindt het fijn om anderen van dienst te zijn. Je bent goed in het bedenken van 

processen en acties waardoor anderen hun werk beter kunnen doen, de 
klanttevredenheid toeneemt en die het bedrijf efficiënter en succesvoller maakt 

• Je houdt van een dynamische omgeving; switch gemakkelijk tussen praktisch, 
tactisch en strategisch en brengt in zo’n omgeving structuur en rust 

 
 



 
 

YVY | advice search match    
Bij YVY | advice search match gaat het om jou. YVY is jouw carrière coach.  
Jij bent uniek en je bent niet in een hokje te plaatsen.  
Je wilt een serieuze sparring partner voor jouw carrière.  
Je bent ambitieus, hoog opgeleid en bezit een gezonde dosis zelfreflectie.  
Je vindt het belangrijk dat het bedrijf waar jij voor werkt jouw visie en opvattingen deelt.   
  

 

Meer informatie   
Yvette van der Vliet 06 551 84 064         yvette@yvy.nl  
 

 
 
 
 

  



 
 
Achtergrondinformatie Saar aan huis 
 
Saar aan huis, voor wie langer prettig thuis wil blijven wonen, is opgericht door Sabine Blom 
van Assendelft. Zij ondervond zelf hoe lastig het was mantelzorg te regelen voor 
hulpbehoevende ouderen. Om deze service te bieden heeft ze Saar aan huis opgericht in 2013.  
 
Saar aan huis voorziet hulpbehoevende ouderen in aanvullende particuliere mantelzorg. 
Inmiddels telt de organisatie via een franchise formule 45 vestigingen en heeft daarmee een 
landelijke dekking. Saar aan huis is snel gegroeid en zit nu in een interessante fase; feitelijk 
scale-up maar met nog veelal een cultuur van een startup. Na deze  groeifase is er nu behoefte 
aan meer structuur, om een goed fundament neer te zetten voor verdere groei. De Directeur 
Operations & Bedrijfsvoering speelt daarin een cruciale rol.   
 

 

 


