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1. DETHON 

 
Dethon is hét arbeidsintegratiebedrijf van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Zij begeleidt mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk of zorgt dat ze naar vermogen kunnen participeren.  
 
Naar aanleiding van de invoering van de Participatiewet en om in te spelen op de veranderende 

context, heeft Dethon in 2019 een transformatieplan opgesteld. De tweede fase van dit plan is 

aangebroken en Dethon zal daarom de komende jaren transformeren in een arbeidsontwikkelbedrijf. 

Binnen het nieuwe Dethon zijn alle activiteiten en afdelingen gericht op arbeidsontwikkeling van 

medewerkers met behulp van echt werk. De verandering die plaatsvindt vraagt van alle afdelingen 

aanpassingen en vooral samenwerking met elkaar. Daarbij moet de focus liggen op ontwikkeling en 

het zo regulier mogelijk meedoen in de maatschappij. De productie wordt in plaats van een doel een 

instrument om deze doelen te bereiken. Dethon heeft haar activiteiten op dit moment ingedeeld in 

Product Markt Combinaties (PMC’s). 

Dethon balanceert telkens op het wankele koord van enerzijds het realiseren van sociale doelstellingen 
en anderzijds het realiseren van een gunstig financieel resultaat in tijden van verandering. Dit vormt 
een extra opgave voor Dethon. 
 
Dethon heeft in elke Zeeuws-Vlaamse gemeente een volwaardige vestiging  inclusief steunpunten voor 
mensen die werken op locatie (voornamelijk groen en cleaning). Dit om een toegankelijke voorziening 
te hebben in de nabijheid van de doelgroep. 
 
Dethon is een uitvoeringsorganisatie die binnen het kader van een gemeenschappelijke regeling 
opereert. Daar nemen drie gemeenten aan deel: Hulst, Sluis en Terneuzen. Er is een algemeen bestuur 
wat bestaat uit zeven leden waaronder een dagelijks bestuur wat bestaat uit drie leden.  
Hoe Dethon vorm geeft aan de veranderingen, is te lezen in het plan: Ontwikkelen, leren en werken 
naar een mooie toekomst.  
 

Kijk voor nog meer informatie over dit mooie bedrijf naar de website: https://www.dethon.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 

Je bent eindverantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de visie, het strategisch beleid en de 
implementatie in de organisatie. Je geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de 
managers Werk en Alliantie (Productie, Groen Schoonmaak en Bezorgdienst), Operatie (Detachering, 
Trajectbegeleiding) HR (P&O, Leren en ontwikkelen, KAM) en Bedrijfsvoering (financiën, ICT, facilitair 



   

 

 

ondersteuning). Ook de afdelingen communicatie en beleids- en juridische zaken vallen onder de 
directe verantwoordelijkheid van de directeur. Je legt verantwoording af aan het Algemeen Bestuur. 
 
2. PROFIEL 
 
De Algemeen Directeur is in- en extern het boegbeeld van de organisatie en legt verbinding met 
gemeenten, het bedrijfsleven en is zichtbaar in de organisatie. Dethon functioneert in een onzekere 
en snel veranderende omgeving (politiek, wetgeving, afname financiering). Er ligt een opgave als het 
gaat om cultuurverandering; er is behoefte aan helderheid, vasthoudendheid, eigenaarschap, 
veiligheid en meer elkaar aanspreken. Dethon zoekt daarom een directeur die vanuit de verbinding 
verder vormgeeft aan het Transformatieplan en in staat is om Dethon verder te ontwikkelen en richting 
te geven. Een algemeen directeur die in staat is de organisatie in het geschetste krachtenveld de juiste 
beslissingen te laten nemen en te realiseren. Een inspirerend en transparant leider met grote 
betrokkenheid en passie voor mensen. Iemand die commercieel/ondernemend en tegelijkertijd 
politiek sensitief is.  
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Geeft direct leiding aan het managementteam en weet hen te stimuleren, te coachen en stuurt 
op eigenaarschap.  

 Zet samen met het MT de strategische en tactische lijnen uit en zet/brengt de stakeholders in 
positie. 

 Is eindverantwoordelijk voor communicatie. 

 Is aanspreekpunt voor de betrokken portefeuillehouders. 

 Onderhoudt diverse (strategische) externe relaties. 

 Eindverantwoordelijk voor budget en begroting en stuurt daar ook actief op. 

 Zorgt voor een klimaat van leidinggeven en samenwerken in de onderneming, dat 
aantoonbaar bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen. Coachen en mensen 
ontwikkelen zijn daarbij belangrijke onderwerpen.  

 Bent boegbeeld waar nodig, maar gunt dit van nature ook anderen. 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Academisch werk- en denkniveau. 

 Uitgebreide leidinggevende ervaring op directieniveau, bij voorkeur in een complexe 
omgeving (ervaring in de sector is een pre). 

 Strategisch inzicht. 

 Besluitvaardig en daadkrachtig.  

 Dienstbaar,(niet hiërarchisch) verbindend, authentiek en empatisch. 

 Switcht makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 Uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden. 

 Netwerker (kennis van de regio is een pre). 

 Kennis van “publiek ondernemerschap”: zakelijk, commercieel en pragmatisch ingesteld, maar 
heeft ook gevoel voor de politiek bestuurlijke belangen.  

 Maakt makkelijk verbinding en weet van daaruit vlot relaties op de bouwen (intern en extern), 
samenwerkingen te realiseren en zet dit in om tot resultaten te komen.  

 Affiniteit met de doelgroep. 



   

 

 

 
5. DETHON BIEDT U 
 
Bij Dethon werk je samen met een nieuw team aan de doorontwikkeling van de organisatie als 
arbeidsontwikkelbedrijf; een prachtige uitdaging die tijd, energie, aandacht en geld vraagt.  
Werken bij Dethon betekent werken in een collegiale, ambitieuze en inspirerende omgeving met 
professionele en betrokken collega’s, met veel ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling.  
 
Dienstverband: 36 uur, een jaarcontract en na gebleken geschiktheid een vast dienstverband. 
Primaire arbeidsvoorwaarden:   in overeenstemming met de zwaarte en verantwoordelijkheden 

van de functie: schaal 16 Cao SGO. Dethon kent een vrij 
besteedbaar budget, het Individueel Keuzebudget (IKB). 

 
De vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur 
uit naar de interne kandidaat.  

   

  
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Alfred Eilering 
06-22211310/alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
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