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Profiel van positie algemeen directeur bij AWVN te Den Haag 

 

Organisatie  

AWVN, Algemene Werkgeversvereniging Nederland, werd in 1919 opgericht om namens 

de aangesloten bedrijven onderhandelingen met vakorganisaties te voeren over arbeids-

voorwaarden en nog steeds is AWVN betrokken bij de totstandkoming van meer dan de 

helft van het aantal CAO’s in Nederland. Verder heeft AWVN vandaag de dag alle 

expertise in huis die nodig is om elk onderwerp dat samenhangt met werkgeven nader 

vorm te geven. AWVN biedt totaaloplossingen voor werkgevers op het gebied van: 

(i) arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen  

(ii) organisatie van werk en belonings- en pensioenvraagstukken 

(iii) duurzame inzetbaarheid en inclusief werkgeven en  

(iv) juridische vraagstukken.  

Daarnaast is AWVN - als belangenbehartiger van werkgevend Nederland uitgegroeid tot 

een belangrijke speler in de polder. AWVN werkt nauw samen met VNO-NCW / MKB 

Nederland ten behoeve van een effectieve lobby op sociaal terrein en het informeren van 

de achterban daarover. 

Dit alles is waarom ruim 750 individuele bedrijven en bedrijfstakorganisaties aangesloten 

zijn bij AWVN. Grote en kleine organisaties, actief in de dienstverlening, industrie en non-

profitsector. Tezamen hebben zij zo’n vijf miljoen medewerkers in dienst. 

AWVN is een vereniging. De formele en dagelijkse leiding berust bij de 

bestuurder/algemeen directeur. AWVN heeft daarnaast een raad van toezicht die toezicht 

houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging.  

Bij AWVN werken circa 170 medewerkers; de omzet van AWVN bedraagt circa € 25 

miljoen en bestaat uit contributiebijdragen (circa 1/3 van de totale omzet) en inkomsten uit 

advisering aan individuele aangesloten leden op declaratiebasis (circa 2/3 van de totale 

omzet).   
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AWVN staat voor Maatschappelijke betrokkenheid en Vernieuwend werkgeven 

Iedereen werkt mee in het meest veerkrachtige en productieve land van Europa is de ‘Why’ 

van AWVN. Maatschappelijke betrokkenheid en Vooruitgang door vernieuwend 

werkgeven, dat is waar AWVN voor staat. Dat doet zij door kennis te delen, te adviseren, 

te gidsen en te beïnvloeden. Daarmee is zij Het Netwerk van en voor Werkgevers. 

AWVN onderhoudt nauwe relaties partijen in het sociaal economische domein, zoals SER, 

de STAR en vakbonden en diverse ministeries onder welke het ministerie van SZW. 

Ten opzichte van andere adviespartijen die actief zijn op het gebied van arbeids-

verhoudingen en -voorwaarden, neemt AWVN een unieke positie in. Door het 

verenigingskarakter is er sprake van een diep gewortelde vertrouwensbasis tussen de 

organisatie en de leden, en tussen de leden onderling. AWVN heeft daardoor brede 

toegang tot informatie van bedrijven en slaagt erin deze informatie te vertalen in diensten 

die meerwaarde hebben. 

 

Organisatie 

De organisatie is ingedeeld in adviesteams rondom een expertisegebied. De teams 

houden zich bezig met advisering, beleid én innovatie. Naast deze teams richt één team 

zich specifiek op Beleid en Arbeidsvoorwaardeninformatie en één team op Business 

Development. De organisatie wordt ondersteund door Marketing & Communicatie, HR, 

Financiële administratie en Business Support. Voor een volledig overzicht van de 

organisatiestructuur wordt verwezen naar het organogram in de bijlage. 

 

Uitdaging 

Om ook in de toekomst Het Netwerk van en voor Werkgevers te zijn en een financieel 

gezonde vereniging te blijven met een stevige positie in de polder heeft in 2018 een 

herijking van de strategie plaatsgevonden. AWVN wil zich ontwikkelen naar een data 

driven kennis- en innovatieplatform met hoogwaardige dienstverlening en een sterk on- en 

offline netwerk, dat steeds vernieuwing brengt in de wereld van werk. Dit betekent dat 

AWVN zich bevindt in een transformatieproces waarbij vernieuwing plaatsvindt, terwijl de 

business onverkort doorgaat. Dit vraagt om scherpe afwegingen en keuzes over inzet van 

mens en middelen. Prioriteiten  voor de komende jaren zijn ontwikkeling van data tot 

(digitale) dienstverlening, het versterken van de sales- en marketingfunctie, en het werken 

aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van de organisatie. Verder zal 

moeten worden verkend of een nieuw businessmodel noodzakelijk is.  
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De afgelopen jaren heeft AWVN haar positie in het sociaal economisch domein verstevigd; 

de uitdaging is om deze te behouden en een blijvende actieve rol in de vernieuwing van 

sociaal beleid in Nederland te blijven spelen. 

Door het zijn van een organisatie die zowel een stevige maatschappelijke positie inneemt 

als individuele dienstverlening biedt aan haar leden, is het een voortdurende uitdaging om 

de balans te vinden tussen profit, vereniging en vernieuwing.  

 

Samenvatting 

AWVN is Het Netwerk van en voor Werkgevers. Door de unieke combinatie van advisering 

en beleidsontwikkeling is zij binnen de context van de Nederlandse arbeidsverhoudingen 

dé adviesorganisatie als het gaat om een breed spectrum van (strategische) vraagstukken 

rondom werkgeven. Het is een kennisorganisatie met gedreven professionals die zich inzet 

om haar leden zo goed mogelijk te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken. AWVN 

opereert in een maatschappelijk relevante en dynamische omgeving, waarbij de vereniging  

sterk in beweging is en voor een volgende nieuwe fase in haar ontwikkeling staat. Daarbij 

is het de uitdaging een solide bedrijfsvoering te combineren met uitstekende 

dienstverlening, waarvan de meerwaarde voor de leden evident is. 
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Functieprofiel 

Algemeen directeur. 

Plaats in de organisatie 

De formele en dagelijkse leiding berust bij de algemeen directeur. Dit betekent 

rechtstreekse aansturing van het managementteam. De algemeen directeur legt 

verantwoording af aan de raad van toezicht. 

Taak  

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het 

beleid en voor de aansturing van de organisatie. Daarbinnen behelst de taak van de 

algemeen directeur het verder ontwikkelen van de organisatie tot een professionele, 

lerende en  resultaatgerichte organisatie, waarbij het goed organiseren van de financiële 

huishouding en de (professionele) ontwikkeling van de leidinggevenden en de 

medewerkers een belangrijke rol spelen. Wat betreft dienstverlening staat de ontwikkeling 

naar een meer datadriven kennis- en innovatieplatform centraal. Daarnaast moet de 

ingezette verbreding van de van oorsprong meer instrumenteel/productmatig georiënteerde 

advisering (cao-advies) naar meer hoogwaardige dienstverlening rondom werkgeven 

worden voortgezet. Versterking van de sales- en marketingactiviteiten is een andere 

belangrijke prioriteit die aandacht behoeft. 

De algemeen directeur wordt geacht naar buiten het gezicht van de vereniging te zijn. 

Daarbij ligt het accent op de positionering van AWVN en haar publieke taak binnen een 

complex en dynamisch, politiek en maatschappelijk krachtenveld. Belangenbehartiging 

speelt een belangrijke rol en de algemeen directeur is verantwoordelijk voor het 

onderhouden van externe netwerken en een actieve lobby binnen de sociaal-economische 

gremia in Nederland.  

AWVN werkt nauw samen met VNO-NCW en MKB Nederland. In dat kader neemt de 

algemeen directeur deel aan overleggen van VNO-NCW en MKB NL en de Stichting van 

de Arbeid.  
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Verantwoordelijkheden 

In algemene zin kunnen de verantwoordelijkheden en taken van de algemeen directeur als 

volgt worden omschreven:  

 verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de 'overall' strategie 

van AWVN en van het commerciële, financiële en operationele en personeelsbeleid 

van de organisatie; 

 resultaatverantwoordelijk en daarmee verantwoordelijk voor het totale strategische 

en operationele beleid; 

 opstellen en (na goedkeuring van de raad van toezicht) realiseren van budget en 

jaarplan; 

 aansturen en coachen van de 'direct reports' en het faciliteren van ontwikkeling bij 

managers en medewerkers; 

 voeling houden met de markt en het anticiperen op trends en ontwikkelingen, zowel 

commercieel als productspecifiek; 

 het representeren van AWVN naar buiten via media, congressen en symposia etc. 

 

Samengevat behelst de functie het positioneren, representeren en leiden van een 

professionele kennisorganisatie die staat voor een volgende fase in haar ontwikkeling in 

een dynamisch sociaal-economisch krachtenveld met veel partijen. Het is een uitdagende 

positie met grote maatschappelijke impact, waarbij leiderschap, visie, persoonlijke 

overtuigings-kracht (zowel intern als extern) en people management sleutelbegrippen zijn.   
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Profiel 'ideale kandidaat' 

 

Opleiding en ervaring 

 academisch werk- en denkniveau; 

 ruime (algemene) managementervaring opgedaan bij voorkeur binnen een 

professionele dienstverlenende kennisintensieve organisatie; 

 resultaatverantwoordelijkheid op directieniveau; 

 kennis en ervaring op HR-gebied; 

 financiële en commerciële management ervaring strekt tot aanbeveling; 

 uitstekende stakeholdermanagement skills op alle niveaus; 

 ervaring in een complex sociaal-economisch krachtenveld, bij voorkeur op het 

terrein van de Nederlandse arbeidsverhoudingen; 

 affiniteit met het werkveld van AWVN en oog voor de maatschappelijke 

ontwikkelingen die van invloed zijn op haar dienstverlening (waarbij ervaring 

met  het managen van zogenaamde ‘license to operate’ uitdagingen voor een 

bedrijf een pre is); 

 affiniteit en/of ervaring met digitalisering; 

 ‘hands on’ ervaring m.b.t. het leiden (en uitwerken) van een organisatie 

transformatie is een pre; 

 uitstekende beheersing van de Engelse taal; overige talen zijn een pre. 

 

 

Persoonlijke eigenschappen 

 stevige persoonlijkheid die op basis van natuurlijk gezag de functie gestalte geeft; 

 mensgerichte en flexibele leiderschapsstijl, open manier van communiceren, gericht 

op het inspireren en ontwikkelen van medewerkers, toegankelijk, geeft vertrouwen 

en laat ruimte, teamspeler; 

 beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch en samenbindend vermogen; 

(bruggenbouwer), heeft gevoel voor zowel interne en externe verhoudingen en is in 

staat synergie te creëren; 

 creatief, kritisch, scherp en vernieuwend; 

 besluitvaardig en daadkrachtig; monitort, toetst, stelt bij en gaat door tot het 

resultaat is gerealiseerd, een doorzetter met tact; 

 beschikt over een relevant netwerk of heeft het vermogen dit snel op te bouwen en 

succesvol te benutten. 

N.B: AFM-toetsing 

Vanwege de activiteit van AWVN inzake pensioenadvisering staat de algemeen directeur 

geregistreerd als beleidsbepaler. Dit betekent dat de AFM formeel de beoogde opvolger 

van de algemeen directeur zal willen toetsen en goedkeuren alvorens deze als 

beleidsbepaler kan worden geregistreerd. 
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Bijlage bij functieprofiel AD AWVN september 2019 

 
Organogram 01-08-2019  
 

 

  
  

 
 

 

 


