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Waarom Vitens kiest voor Whyz

Charles Darwin (1809 - 1882) schreef het al: it's not the strongest species that survives, nor the most intelligent, but the one that's most responsive to

change!

Visie en moreel kompas

Een uitspraak die actueler is dan ooit. De snel veranderende wereld vraagt om daadkrachtige leiders met een lange termijnvisie en scherp afgesteld moreel 

kompas. Die verder kijken dan het kwartaalverslag en teams als ‘ecosysteem’ benaderen. De mondiale vraagstukken van vandaag en morgen – van 

duurzaamheid en ethiek tot technologie en geopolitiek – vragen om wendbare organisaties, toekomstbestendig leiderschap én management.

Leiderschap opnieuw vormgeven

Bij Whyz doen wij niets liever dan onze klanten helpen bij deze transformaties. Het is onze missie om leiderschap te herontwerpen voor de 21e eeuw. Wij 

hebben de insights, ervaring én het netwerk om deze transitie naar toekomstbestendig leiderschap te versnellen. Dit doen we door klanten toegang te 

geven tot koplopers die de status quo bevragen en systeemverandering aanjagen. Leiders die de wereld van morgen creëren door een brug te slaan tussen 

visie en operatie.

Organisaties en teams verrijken

Onze verbindende en persoonlijke aanpak maakt Whyz hofleverancier van toekomstbestendige leiders en complementaire teams. Wij kennen en plaatsen 

(un)usual suspects die organisaties en teams verrijken: visionairs met lef, een disruptieve mindset en zelfkennis. Deze new and next generation staat voor 

een diverse en inclusieve werkcultuur – een omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn, zich gewaardeerd voelen en het verschil kunnen maken. 

Onze deskundige en ervaren consultants gaan nooit voor grijs of middelmaat. Het is deze passie voor ons vak en onze klanten waarin wij excelleren. Elke 

keer opnieuw!



In het kort

✓ Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Vitens levert 

topkwaliteit drinkwater aan 5,8 miljoen mensen en bedrijven in vijf 

provincies. Met ruim 1.500 medewerkers wordt dag en nacht gewerkt 

aan de productie en levering van drinkwater van topkwaliteit tegen een 

betaalbare prijs. Een uitdaging met grote verantwoordelijkheid naar de 

maatschappij. 

✓ Op het gebied van kwantiteit, kwaliteit en invloed van de 

klimaatveranderingen heeft Vitens een aantal grote uitdagingen in het 

vizier waar de organisatie op moet anticiperen.

✓ Als Directeur Inkoop en Facilitair Management ligt het binnen je 

verantwoordelijkheid te anticiperen op de (strategische) uitdagingen.

✓ Je ontwikkelt, samen met je team, een vernieuwende manier van 

inkoop, waarbij het draait om partnerships en lange termijn.

✓ Je stuurt een team van ca 35 fte aan; 1/3 Inkoop & 2/3 Facilitair 

Management.

✓ Je bent lid van het MT waar je een positief kritische rol in neemt.



Dit ga je doen als Directeur Inkoop & Facilitair 

Management bij Vitens
✓ Als directeur Inkoop & Facilitair Management lever je een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de strategie van Vitens: ‘Elke druppel 

duurzaam’.

✓ Je bent verantwoordelijk voor het team Inkoop (ca 10 fte) en het team Facilitair Management (ca 25 fte). Waarbij dit laatste team direct 

wordt aangestuurd door de Team Manager Facilitair.

✓ Je hebt de regie over de transitie van traditioneel inkoop naar strategisch inkoop; een sourcing strategie gericht op partnerships en de 

duurzame lange termijn visie. 

✓ Bovendien breng je Facilitair Management verder in de uitdaging van verdere verduurzaming.

✓ Je draagt bij aan de uitvoering van de strategische doelstellingen van Vitens. Je bent daarmee een waardevolle sparringpartner voor het 

directie team.

✓ Je inspireert je team om mee te gaan in deze vernieuwende werkwijze en spoort ze aan tot het ontwikkelen naar een hoger plan.

✓ Je rapporteert aan de CFO/COO Marike Bonhof.



Dit is jouw bagage

✓ Je hebt ruime ervaring in leiding geven aan een divers team met minimale grootte van 15 medewerkers.

✓ Je hebt ervaring in het maken van de turn around van traditionele inkoop naar de gewenste partnership 

contracten. 

✓ Je brengt ervaring, kennis en kunde mee betreffende Europese aanbestedingstrajecten.

✓ Je hebt ervaring en gevoel bij de duurzaamheidsuitdagingen.

✓ Je bent bekend in de wereld van (semi-) overheid en weet je weg daar te vinden.

Dit maakt jou bijzonder

✓ Je bent de verbindende manager naar je mensen en in het directie team.

✓ Je schakelt makkelijk van strategisch naar hands on en schroomt er niet voor om naast je team te gaan staan 

om vernieuwing en voortgang te laten ontstaan. 

✓ Je hebt een natuurlijke nieuwsgierigheid en verwondering en weet hiermee je team en stakeholders mee te 

laten bewegen in de transitie. 

✓ Vanuit je conceptuele denkwijze, weet je de strategie van Vitens te vertalen naar een lange termijn strategie 

voor Inkoop & Facilitair Management.

✓ Met je bedrijfsmatige inzicht, ben je in staat te doorgronden waar & hoe je het meest succesvolle resultaat gaat 

bereiken.

✓ Dit alles doe je met een energie die de mensen om je heen inspireert en motiveert.

✓ Je hebt een hbo / academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aantoonbaar door een afgeronde & 

vakgerichte opleiding.



✓ “Elke Druppel Duurzaam”, dat is de ambitie voor 2030. Samen met 

anderen wil Vitens ervoor zorgen dat er binnen 10 jaar een 100% 

duurzaam drinkwatersysteem staat, met een positieve impact op 

mens en natuur. Die ambitie betekent een enorme omwenteling in 

denken en doen.

✓ Met haar stakeholders is Vitens aan het werk voor een nieuw, 

duurzaam waterecosysteem.

✓ De natuur als bron van drinkwater wordt gekoesterd. Samen werken 

aan die natuur nog mooier en gezonder maken, is een van de taken 

die Vitens tevens op zich neemt. 

✓ Nederlands kraanwater is misschien wel het beste drinkwater van de 

wereld. En tot wel 1300 keer duurzamer dan flessenwater. 

✓ Duurzaam omgaan met kraanwater zoals met afval en energie, is 

een belangrijke opgave waar Vitens zich mee bezig houdt. 

Dit is Vitens

Zwolle



✓ De kwaliteit van ons drinkwater staat onder druk. Op dit moment ondervindt onze 

waterwinning de erfenis van de industrialisatie van na de 2e wereldoorlog. Dit heeft 

nu na 50 jaar effect op de kwaliteit van het grondwater in de winningsgebieden van 

Vitens.

✓ Bij de waterwinning zijn de effecten van de klimaatveranderingen merkbaar; de 

huidige ruim 90 locaties waterwinning van Vitens staan onder druk door de droogte. 

Er moet naar nieuwe andere wijze van waterwinning over gegaan worden met de 

daarbij behorende (nieuwe) infrastructuur.

✓ De vraag naar drinkwater is stijgend. Dit zal naar de toekomst alleen maar toenemen. 

✓ Vitens is een asset gedreven organisatie; 1,6 miljard aan assets op de balans. En 

staat voor een grote opgave; deze assets moeten naar de toekomst vervangen 

worden.

Uitdagingen en ontwikkelingen bij 

Vitens



✓ Je bent succesvol in deze functie wanneer je binnen nu en 3 jaar de afdeling hebt omgeturnd naar 

een pro-actieve partner in het behalen van de strategische doelstellingen van Vitens.

✓ Daarbij zijn de medewerkers in staat positief kritisch binnen het bedrijf te opereren en hun individuele 

bijdrage te beïnvloeden naar het gewenste resultaat van de afdeling en de organisatie. 

✓ Inkoop is de strategische partner geworden waarbij partnerships zijn bereikt ten behoeve van de 

grote investeringsopgave die er is. 

✓ Binnen Facilitair Management is duurzaamheid de norm van de eigen organisatie en de partijen die 

taken uitvoeren voor Vitens. 

Dit maakt jou succesvol als Directeur 

Inkoop & Facilitair Management



Searchproces & planning
✓ Bij deze functie bedraagt het maximum jaarsalaris € 114.291 (Inclusief Flexibel 

Arbeidsvoorwaarden Budget, waaronder vakantiegeld).

✓ Het aantal vakantie dagen bedraagt 31,5. Een deel van deze dagen en het FAB kun je 

gebruiken voor het optimaliseren van jouw werk- privébalans en /of voor je levensfase.

✓ Vitens stimuleert jouw ontwikkeling met ruime opleidingsmogelijkheden om jouw 

vaktechnische en persoonlijke vaardigheden te blijven ontwikkelen.

✓ Diverse mogelijkheden om thuis of op onze verschillende kantoren flexibel te werken is 

onderdeel van het werken bij Vitens. We gaan uit van tenminste 2 dagen thuiswerken. De 

benodigde middelen zoals een smartphone en laptop worden beschikbaar gesteld.

✓ Bij Vitens heb je een pensioenregeling bij ABP met ruime werkgeversbijdrage (ca. 2/3 deel).

✓ Daarnaast ontvang je nog een tegemoetkoming in de collectieve ziektekostenverzekering.

✓ Een fijne balans tussen werk en privé.

✓ De kans om je expertise in te zetten bij internationale (water)projecten in 

ontwikkelingslanden.

✓ Wij kennen een mobiliteitsbeleid waarbij duurzaam reizen wordt gestimuleerd.

✓ Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een 

pre-employment screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in 

ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van 

de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je 

gedurende de procedure geïnformeerd.



✓ Vitens website voor algemene informatie

Informatie Vitens

https://www.vitens.nl/


Vitens werkt samen 

met Whyz Executive Search bij 

de search voor een Directeur 

Inkoop & Facilitair Management.

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen met:

Edwin Cornet

06 30101926

edwincornet@whyz.nl

Whyz Executive Search

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

Telefoon: 071-7440043

Email: info@whyz.nl
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