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Voorwoord 

 

Deze notitie is bedoeld om degenen die belangstelling hebben voor de vacature Manager 

Acties & Campagnes bij de Consumentenbond inzicht te geven in de organisatie, de 

functie en het gewenste profiel. De laatste paragraaf geeft praktische informatie en inzicht 

in de procedure.  

 

Een analyse van de situatie is de eerste fase geweest in de aanpak van de werving en 

selectie van een Manager Acties & Campagnes. Deze notitie is tot stand gekomen na 

gesprekken met meerdere medewerkers uit de organisatie en het raadplegen van 

verschillende interne en externe documenten. 

 

Meer informatie over de Consumentenbond kunt u vinden op www.consumentenbond.nl 

 

Terra Management Search, 

 

Bert Hokken, consultant 

Dianne Kurvers, search consultant  

 

  

http://www.consumentenbond.nl/
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De consumentenbond 

 

De organisatie 

De Consumentenbond is een vereniging die voor het grootste deel wordt gefinancierd met 

contributies van leden en gebruikers, zonder winstoogmerk. Er wordt samengewerkt met 

consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige markten. De Consumentenbond is het 

verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor consumenten.  

De Consumentenbond heeft een veelzijdig aanbod, aan producten en diensten, om het 

consumentenbelang oprecht te dienen. De Consumentenbond is actief op alle terreinen: 

van financiën tot zorg, van elektronica tot de interneteconomie en van reizen tot voeding. 

Daarbij maakt de Consumentenbond zich hard voor de verbetering en bescherming van 

de rechten van alle Nederlandse consumenten en komt samen met hen in actie als die 

rechten bedreigd worden. 

De Consumentenbond laat zich niet leiden door politieke en commerciële belangen. De 

Consumentenbond dient slechts 1 belang; dat van de consument. Consumenten hebben 

het voor het zeggen. 

 

De missie van de Consumentenbond luidt: 

“Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze 

zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. En we maken markten eerlijk en veilig. 

Zonder winstoogmerk.” 

In 2018 is de Consumentenbond gaan werken vanuit een gedeelde klantvisie: 

“Elke klant is waardevol. We streven met elke klant naar een langdurige en relevante 

relatie, waarbij zijn belang centraal staat en we hem steeds de best passende 

dienstverlening bieden, betaald of onbetaald, op het moment en de plaats waar hij dat 

nodig heeft. De Consumentenbond is er om te zorgen dat je vindt wat je zoekt en krijgt 

waar je recht op hebt; die missie voelt de klant in ieder klantcontact. De klant ervaart in 

alles dat zijn belang voorop staat, dat hij gefaciliteerd wordt om als consument op zijn best 

te zijn en dat hij met de Consumentenbond bijdraagt aan een hoger doel: betere, veilige 

en eerlijke producten.” 

 

Dit raakt aan alles wat de Consumentenbond doet.  

Een kernkwaliteit van de Consumentenbond is dat er wordt geluisterd naar de consument. 

Met elke klant gaat de Consumentenbond een langdurige en relevante relatie aan. 

Continu is de Consumentenbond in gesprek met consumenten, legt het oor goed te 

luisteren bij hen en vertaalt deze inzichten naar de praktijk. De Consumentenbond 

onderscheidt zich door zijn deskundigheid. De medewerkers weten waar ze het over 

hebben en consumenten kunnen vertrouwen op de testen, adviezen en standpunten. 

Door krachten te bundelen, samen sterker te staan, zowel intern als extern, kunnen zij 

resultaatgericht te werk gaan. Het ambitieuze doel van de Consumentenbond is om in 

2020 5 miljoen consumenten gebruik te laten maken van- of bij te laten dragen aan de 

Consumentenbond.  
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Bovenstaande kwaliteiten zorgen ervoor dat de Consumentenbond één van de grootste 

consumentenorganisaties van Europa is en relatief gezien zelfs één van de grootste ter 

wereld is.  

Kernwaarden 

De kernwaarden onafhankelijk, betrouwbaar, betrokken en open zijn bepalende factoren 

voor de cultuur binnen de Consumentenbond. De Consumentenbond bewaakt bij alles 

wat zij doet de objectiviteit en zelfstandigheid. Zij laat zich niet beïnvloeden door politieke 

en commerciële belangen. Het belang dat telt, is dat van de consument.  

Met de keuze voor deze kernwaarden wil de Consumentenbond de organisatiecultuur 

verder versterken en een positieve stimulans geven. De Consumentenbond is er voor álle 

consumenten. 

 

De Strategie 

De focus van de Consumentenbond ligt in het meerjarenplan 2015-2020 bij de volgende 

strategische doelen: 

 

Het vergroten van de impact 

Het vergroten van de impact gaat er deels over dat de Consumentenbond meer gefocust 

is op het bereiken van concrete resultaten (de organisatie lost misstanden op). Daarnaast 

wordt ervoor gezorgd dat er erkenning komt voor de resultaten die geboekt worden, 

omdat erkenning een bewijs vormt voor de relevantie en impact in de markt. De 

Consumentenbond maakt het verschil en dat wordt door Nederland gezien. De 

Consumentenbond blijft een brede door consumenten, én mede door de actualiteit, 

gestuurde organisatie. Er wordt voor gekozen om de komende strategieperiode zichtbare 

verandering in de markt te bewerkstelligen voor vijf grote thema’s. 

 

Consequente positionering vanuit consumentenbelang 

De samenhang van de activiteiten van de Consumentenbond (intern en naar buiten) 

maakt de organisatie sterker door consequent vanuit fricties te redeneren. Het belang van 

de consument staat altijd voorop. Bij actievoeren en lobbyen is dat het collectieve belang 

van consumenten; bij services is dat het persoonlijke belang van de consument. De 

Consumentenbond voert het merkbeleid en positionering door in alle uitingen. Nieuwe 

producten waarmee consumenten ondersteund worden, dragen ook bij aan de 

positionering. Bij optredens in de media profileert de Consumentenbond zich als 

belangenbehartiger en neemt stelling. Er wordt transparant én onafhankelijk gehandeld. 

Een verbond van en voor alle consumenten worden  

Drempels verlagen: De Consumentenbond is letterlijk van consumenten en dat is een van 

de pijlers onder de onafhankelijkheid. De ambitie is om er voor alle consumenten te zijn. 

Iedereen die meedoet telt mee, ongeacht de betaalrelatie of de producten of diensten die 

iemand afneemt. De Consumentenbond heeft al een grote stap gemaakt door allerlei 

informatie en diensten naast het lidmaatschap aan te bieden. Veel consumenten ervaren 

een abonnement nog als drempel om lid te worden. Er wordt door de Consumentenbond 

onderzocht hoe de drempels om mee te doen ofwel lid te worden verder verlaagd kunnen 

worden.  
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Doelgroep verbreding: Door het productaanbod en door de manier waarop de 

Consumentenbond de informatie en adviezen “verpakt”, worden vooral rationele en 

zekerheidszoekende consumenten aangesproken. Om een groter bereik te realiseren, 

wordt verbreding gezocht naar andere doelgroepen, ingedeeld op lifestyle of life event. 

Daarnaast worden nieuwe diensten voor nieuwe klantgroepen ontwikkeld.  

Luisteren naar consumenten: Signalen en behoeften van consumenten bepalen wat er 

getest wordt, welke informatie er geboden wordt of welke campagnes er gevoerd worden. 

Consumenten zelf spelen een steeds grotere en actievere rol in alle activiteiten van de 

Consumentenbond. De Consumentenbond wil daartoe meer in gesprek met de achterban, 

meer interactie en beter luisteren naar wat consumenten te zeggen hebben. De 

Consumentenbond leert gebruikers en achterban beter kennen door te investeren in 

professioneler datagebruik en zorgt ervoor dat de consument voortdurend in de 

organisatie aanwezig is, virtueel, in gedachten en soms fysiek. Zo worden de informatie 

en diensten beter aangesloten bij de behoefte van de consument en kunnen zij de kracht 

van het verbond gebruiken. 

 

Financieel 

De ambities van de consumentenbond vertalen zich in een groei van de omzet. De omzet 

wordt meer gedifferentieerd. Met name nieuwe diensten buiten het lidmaatschap zorgen 

voor deze groei. De consumentenbond investeert fors in het ontwikkelen van nieuwe 

diensten en het verbeteren van onlinedienstverlening. Hiervoor worden aanzienlijke 

middelen en organisatiecapaciteit beschikbaar gesteld. Daarnaast is het aangaan van 

externe samenwerking, zoals joint ventures met startups onderdeel van de aanpak om 

innovatie te versnellen.  

Het beter positioneren van de Consumentenbond vindt plaats door bestaande uitingen 

aan te passen, daarnaast zullen de media-uitgaven structureel verhoogd worden om de 

impact te vergroten. 

Er wordt fors geïnvesteerd in IT en online. De snelheid van ontwikkeling wordt verdubbeld 

(van 1 naar 2 ontwikkelteams); ook aan de businesskant vindt uitbreiding plaats 

(verbeteren gebruiksvriendelijkheid, beeld, analytics, online marketeers). Deze investering 

is niet alleen randvoorwaardelijk om de omzet uit overstapservices te laten groeien, maar 

ook om het overige bezoek (betalend en niet-betalend) te behouden en laten groeien. 

Met de introductie van nieuwe diensten zijn uiteraard extra marketing en operationele 

kosten gemoeid. 

De formatie wordt uitgebreid met een innovatiemanager, die de vernieuwing aan zal jagen 

en daarnaast ook actief op zoek gaat naar interessante startups en partnerships die ons 

verder kunnen helpen.  
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Organisatiestructuur 

Het managementteam bestaat uit de directeur, de manager Personeel en Organisatie, de 

manager Financiën, Faciliteiten & Informatievoorziening, de manager Marketing en 

Business Development, de manager Bestuursondersteuning, de manager Content, Media 

& Advies en de manager Acties & Campagnes. Zie navolgend organogram: 
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De afdeling, Acties en Campagnes 

 

De manager Acties & Campagnes ressorteert hiërarchisch onder de directeur en maakt 

vast deel uit van het managementteam. De manager geeft leiding aan de afdeling Acties 

en Campagnes waaronder woordvoering en public affairs. Deze afdeling bestaat uit 

ongeveer 20 medewerkers. De 20 medewerkers zijn gedreven om het beste doel voor de 

consumenten te bereiken, de samenwerking binnen de afdeling kan verder 

geoptimaliseerd worden net als die met de andere afdelingen.  

 

Er wordt nu gewerkt vanuit een gedeelde klantvisie, passend bij alles wat de 

Consumentenbond al doet. Daardoor verandert de aansturing, maar ook worden er 

nieuwe en andere doelen gesteld en gerealiseerd. Voor veel medewerkers zullen de 

organisatie van het werk en de verantwoordelijkheden geleidelijk veranderen. De 

medewerkers moeten nieuwe vaardigheden leren en nieuwe systemen inrichten om 

klanten optimaal te leren kennen en te bedienen. Het is de taak van de manager Acties & 

Campagnes om integrale campagnes te organiseren die leiden tot zichtbare resultaten en 

die relevant zijn voor consumenten 

 

Vertegenwoordigingen 

De Consumentenbond blijft de consument vertegenwoordigen in de meest relevante fora, 

zoals de SER, de reclame code commissie, overleggen met alle grote toezichthouders, 

zoals ACM, nVWA, AFM, DNB, IGZ, Autoriteit persoonsgegevens, Breed Handels 

Beraad. Daarnaast is de consumentenbond internationaal actief in onder andere de Beuc 

(Bureau Européen des Unions de Consumateurs), Consumers International (de 

wereldwijde koepel van consumentenorganisaties, ICRT (een internationaal 

samenwerkingsverband om gezamenlijk met andere consumentenorganisaties te testen) 

en ECCG (European Consumer Consultative Group). Gezocht wordt, waar nuttig en 

relevant, naar samenwerking met collega consumentenorganisaties - ook buiten 

Nederland - en met instanties die (ook) aan (juridische) dienstverlening doen, zoals het 

Juridisch Loket en de rechtswinkels. Waar nuttig en nodig voert de Consumentbond 

tenslotte ook bestuurlijk overleg met ministeries, toezichthouders en brancheorganisaties. 

De externe vertegenwoordiging vindt veelal plaats via de afdeling Acties en Campagnes. 

 

Doelstellingen Acties & Campagnes 

In 2018 realiseert de afdeling Acties & Campagnes, naast de maatschappelijke doelen, 

ook consumentendoelen. Door nieuwe relaties te leggen, door bestaande achterbannen 

te vergroten en door alle relaties te activeren. Daarnaast wordt 2018 het jaar waarin 

vastgesteld wordt welke maatschappelijke doelen uit de Strategie 2015-2020 gerealiseerd 

worden. In dat opzicht is 2018 een cruciaal jaar.` 

 

Kwalitatieve doelstellingen 

In 2018 worden doelstellingen gerealiseerd uit langer lopende campagnes op de volgende 

vijf thema’s:  

• Verzekerd van goede zorg: In 2020 is de zorgmarkt transparant en kan de 

consument makkelijk kiezen. 

• Weet wat je eet: In 2020 is het voedselaanbod veilig, eerlijk en gezond. 
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• Grip op je geldzaken: In 2020 weet de consument wat het belang is van bepaalde 

financiële keuzes, en maakt de Consumentenbond het hem/haar gemakkelijk 

keuzes te maken. 

• Baas over eigen data: meer controle over de privégegevens voor consumenten, 

de Consumentenbond heeft zich de afgelopen periode meer ingezet op 

informeren. 

• Krijg je recht: Door het bundelen van krachten van de consument en 

Consumentenbond weten en krijgen consumenten waar men recht op heeft. 

Naast de grote thema’s worden met kleinere acties ook doelstellingen gerealiseerd op de 

terreinen die buiten de thema’s vallen, zoals telecom/digitaal, (openbaar) vervoer/reizen, 

energie en veiligheid. Acties & Campagnes baseren de actie-onderwerpen hoofdzakelijk 

op interne en externe klachtenbronnen en op de actuele agenda. De afdeling Actie & 

Campagnes werkt daarvoor nauw en intensief samen met Marketing en met de 

contentunits, waar de inhoudelijke expertise op de verschillende terreinen is 

georganiseerd.  

 

Doelstellingen communicatie 

• In 2018 wordt bijgedragen via “free publicity” op radio, tv, dagbladen en online 

(nieuw)media aan het bereiken van het ambitieuze doel om in 2020 5 miljoen 

deelnemende consumenten te hebben. 

• In 2018 wordt bijgedragen aan het opstellen en uitvoeren van 

communicatieplannen in alle lopende strategische (thema)campagnes. 

• In 2018 wordt gevraagd en ongevraagd communicatie-advies gegeven, met name 

bij strategische campagnes en corporate-uitingen. 

 

Doelstellingen Claim Service 

• In 2018 wordt een structurele samenwerking aangegaan met ConsumentenClaim, 

naar verwachting in de vorm van een participatie. Dit betekent dat de 

Consumentenbond nieuwe collectieve schadeclaims met deze partner samen gaat 

oppakken, en ook in lopende zaken zoveel mogelijk samen opgetrokken wordt. 

• In 2018 worden successen geboekt in claimzaken, en daarmee wordt compensatie 

in geld geboden aan gedupeerde consumenten.  

• In 2018 is er op de website een nieuw Claim Loket, waar klanten snel kunnen zien 

welke claims er lopen en waaraan eenvoudig en kosteloos deelgenomen kan 

worden. 

• In 2018 wordt gelobbyd bij het nieuwe kabinet voor de wetswijziging inzake het 

recht op het claimen van collectieve schadevergoeding (BW art. 305A) in eigen 

land, en/of voor een soortgelijke Europese regeling voor “collective redress”. 
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Manager Acties & Campagnes, de functie 

 

De huidige manager Acties & Campagnes heeft een zeer grote dossierkennis. Tot zijn 

pensionering (over ongeveer 2 jaar) blijft hij werkzaam bij de Consumentenbond. Hij 

vertegenwoordigt de Consumentenbond met name in de Europese netwerken. Na zijn 

pensionering zullen ook deze taken aan de manager Acties & Campagnes worden 

toebedeeld. 

 

De manager Acties & Campagnes weet de impact van de Consumentenbond te vergroten 

door meer focus aan te brengen in de doelen die bereikt moeten worden, gericht op 

concrete en aansprekende resultaten. De manager werkt vanuit consumentenbelang, 

keuzes die er gemaakt worden, content en services die geboden worden, worden altijd 

benaderd vanuit een consumentenfrictie. De manager werkt mee aan het verlagen van 

drempels om de doelgroep van de Consumentenbond te verbreden. Hij is in staat om te 

zorgen voor een verbond van- en voor alle consumenten, door te luisteren naar 

consumenten en te zorgen voor interactie en verbinding. 

 

De manager Acties & Campagnes ressorteert hiërarchisch onder de Directie en maakt 

vast deel uit van het managementteam. De manager geeft leiding aan de afdeling Acties 

& Campagnes (ongeveer 20 medewerkers), waaronder woordvoering en public affairs. 

De manager Acties & Campagnes is verantwoordelijk voor de strategische keuzes op 

gebied van belangenbehartiging en het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen. 

Hij/zij is medeverantwoordelijk voor samenwerking en optimale afstemming binnen het 

managementteam met als doel het realiseren van de doelstellingen van de 

Consumentenbond. 

 

De werkomschrijving: 

De manager Acties & Campagnes: 

• levert een belangrijke bijdrage aan de strategieontwikkeling van de 

Consumentenbond, vanuit een heldere visie op de rol, taken en positie van de 

Consumentenbond als belangenbehartigingsorganisatie; 

• vertegenwoordigt de organisatie, ook ter vervanging van de Directie, in 

samenwerkingsverbanden, overlegsituaties en onderhandelingssituaties met het 

bedrijfsleven en de overheid in binnen- en buitenland; 

• is verantwoordelijk voor de strategische keuze in onderwerpen en ontwikkelt een 

visie op wat de organisatie kan bereiken met de gekozen thema’s; 

• is verantwoordelijk voor de maatschappelijke communicatie, binnen de kaders van 

het merk en positionering. Hij/zij stemt hiertoe nauw af met de manager Marketing 

& Business Development; 

• is verantwoordelijk voor het vertalen van de gekozen thema’s in campagnes en 

heeft een visie op de voorwaarden voor een geslaagde campagne; 

• formuleert standpunten en andere beleidsinformatie die bijdraagt aan een positief 

imago en die past bij de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Hij/zij weet 

wanneer de Directeur ingeschakeld moet worden in dit proces en houdt rekening 

met procesrisico; 
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• is verantwoordelijk voor alle facetten van het personeelsbeleid binnen de afdeling; 

• stelt rapportages en een rolling forecast op, met daarin meetbare resultaten; 

• heeft inhoudelijke beslisbevoegdheid bij het innemen van standpunten van de 

organisatie; 

• is budgetverantwoordelijk voor het jaarlijks vastgestelde budget van de afdeling 

Acties & Campagnes. 
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Manager Acties & Campagnes, het profiel 

 

De manager Acties & Campagnes conformeert zich aan de uitgangspunten en aannames 

om niet alleen de groei in bereik en impact te realiseren, maar ook een gezonde groei in 

omzet te realiseren. Om dit te bereiken toont de manager voorbeeldgedrag op de 

kernwaarden en de kernkwaliteiten van de Consumentenbond. Hij/zij enthousiasmeert de 

medewerkers om het hoger en ambitieuze doel voortdurend aan te wakkeren. De 

manager Acties & Campagnes laat alle medewerkers mee doen en zet hen in hun kracht. 

Daarnaast weet hij/zij anderen te inspireren door successen te vieren en deze intern en 

extern te delen. De nieuwe manager maakt gebruik van de input van consumenten op de 

uitvoering van strategie. De manager neemt eigenaarschap door de visie consistent 

leidend te laten zijn in besluitvorming en weet de visie voortdurend uit te dragen in 

speeches, werkoverleg en in de Q-meetings. Aansluitend weet de manager de koers te 

vertalen naar activiteiten en doelen van Acties & Campagnes. 

 

Geschikte kandidaten herkennen zich in het volgende profiel: 

• Heeft een WO werk- en denkniveau;  

• Heeft inzicht en overzicht; 

• Kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren; als leidinggevende is hij goed in 

staat om anderen te coachen, ontwikkelen en te motiveren;  

• Beschikt over organisatiesensitiviteit; 

• Is klantgericht: stimuleert en faciliteert medewerkers om de dienstverlening aan 

klanten te optimaliseren. Laat hierin het juiste voorbeeldgedrag zien; 

• Heeft ervaring met het werken in een grote en complexe organisatie; 

• Is communicatief vaardig op diverse niveaus;  

• Streeft continue naar innovatie, verbetering en borgt zaken; 

• Is resultaatgericht en weet zaken te realiseren; 

• Is proactief en neemt initiatief; 

• Kan omgaan met weerstand; 

• Is besluitvaardig en weet anderen mee te krijgen; zorgt voor draagvlak en 

commitment in besluitvormingsprocessen; 

• Is in staat om zowel intern als extern een relatienetwerk op te bouwen en te 

onderhouden; 

• Heeft een verbindende persoonlijkheid om de samenwerking over de afdelingen 

heen te bevorderen. 
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Praktische informatie en de procedure 

 

Het betreft in beginsel een fulltime functie, vier dagen per week is bespreekbaar. 

Standplaats voor de functie is Den Haag. 

Er wordt een jaarcontract geboden met uitzicht op een vast contract bij gebleken 

geschiktheid. 

Als maximumsalaris geldt € 7.500,00 per maand, 8% vakantietoeslag en een 

bonusregeling van maximaal 10% van het salaris. 

 

Een referentie- en diplomacheck is onderdeel van de procedure. Referenties worden 

alleen ingewonnen na toestemming van de kandidaat. Een assessment kan deel uit 

maken van de procedure.  

 

Terra Management Search zal na een voorselectie een voorstel van geschikte en 

gemotiveerde kandidaten aan de Consumentenbond voorleggen in de vorm van een 

presentatie van curricula vitae. De selectie- en benoemingsprocedure die daarop volgt bij 

de Consumentenbond zal door de consultant van Terra begeleid worden.  

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management search 

graag uiterlijk maandag 12 juni a.s. een motivatie en curriculum Vitae. 

Wil je ons bij sollicitatie laten weten waar je deze vacature voor het eerst zag? 

N.B. Via een sollicitatiebutton bij de vacaturetekst op onze site kun je je gegevens 

uploaden. 

 

Wanneer je profiel voldoende aanknopingspunten biedt, nodigen wij je uit voor een 

kennismakingsgesprek met onze consultant Bert Hokken. Deze gesprekken vinden plaats 

in de weken 22 t/m 25 van 2018.  Vervolgens zal Terra Management Groep haar voorstel 

aan de Consumentenbond doen. 

 

De gesprekken bij de consumentenbond zullen in de laatste week van juni en de eerste 

week van juli plaatsvinden. Zodra de precieze planning bekend is, zullen wij dat 

communiceren op onze site. 

 

Wil je ons laten weten wanneer je afwezig bent tijdens de hierboven genoemde periode 

en hoe je tijdens je afwezigheid eventueel wel bereikbaar bent?  

 

Voor resterende vragen kun je ons bellen of e-mailen.  

 

Dianne Kurvers, Search Consultant  

Terra Management Search | Telefoon 085 070 25 97| www.terrasearch.nl 

 

 


