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SVn 
Business Development Manager 

 
 
Standplaats: Amersfoort  
 

 
1. SVn 

 
SVn staat voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijk rendement. De belangrijkste 
werkterreinen zijn volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing. Zo draagt SVn bij aan 
de kwaliteit van wonen en leven in Nederland.  
 
SVn is een ambitieuze en onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en heeft een uitstekende 
reputatie en netwerk bij nationale, provinciale en gemeentelijke overheden en marktpartijen.  
 
SVn biedt financieringsoplossingen met maatschappelijke impact en doet dat samen met gemeenten, 
provincies, nationale overheden en overige partners. Voorbeelden van de dienstverlening van SVn zijn 
de Starterslening, het BNG Duurzaamheidsfonds en de Europese JESSICA fondsen. Ook biedt SVn 
financieringsoplossingen voor wooncoöperaties, lanceerde zij samen met NHG een garantieregeling 
voor kleine VvE’s en is SVn fondsmanager van het Realisatiefonds, een samenwerking met 
EnergieSamen, ASN, Triodos en Rabobank. 
 
SVn staat voor professionaliteit en kennis van zaken. Dagelijks werken ruim 120 medewerkers met 
enthousiasme aan maatschappelijke uitdagingen. Samen zetten zij zich continu in voor de verbetering 
van de kwaliteit van de dienstverlening, klantgerichtheid en producten. Daarbij stimuleert SVn haar 
medewerkers om te denken in oplossingen, ook buiten de bestaande kaders. SVn kent een gedreven 
en informele cultuur waarbij vernieuwend, deskundig, betrouwbaar, klantvriendelijk en betrokken 
belangrijke kernwaarden zijn. 
 
Plaats in de organisatie 
Als Business Development Manager maak je deel uit van het team Strategie & Ontwikkeling bestaande 
uit vijf Strategen / Business Development Managers. Op dagelijkse basis werk je met 10 a 12 collega’s 
samen in het multidisciplinaire ontwikkelteam van SVn.  
 
Zie ook: www.svn.nl of  https://www.youtube.com/watch?v=6XPCLxwHvJ4&t=6s 
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2. DE FUNCTIE 

 
SVn wil méér maatschappelijke impact creëren. Dat betekent dat zij zowel haar innovatiekracht als 

haar ontwikkelkracht moet vergroten. Dit jaar is SVn daarom gestart met het werken met een 

multidisciplinair ontwikkelteam. SVn is op zoek naar Business Development Managers die dit team 

gaan helpen én versterken.  

Als Business Development Manager ben je verantwoordelijk voor de businessontwikkeling, van 

marktverkenning tot productontwikkeling. Je werkt hierbij nauw samen met het management team 

en met de fonds-, relatie- en projectmanagers. Je legt  contact met  externe partners, gaat 

verkennende gesprekken aan, waarna jij de leiding neemt over de opvolging. Je focus ligt op de 

vergroting van het aanbod op één van de werkterreinen waarop SVn actief is: volkshuisvesting, 

energietransitie en stedelijke vernieuwing. Jouw brede kennis en ervaring op één of meer van deze 

thema’s vertaal je, al dan niet in co-creatie met externe partijen, naar de ontwikkeling van nieuwe 

financiële diensten. Je voert de strategische gesprekken met overheden en marktpartijen en brengt bij 

voorkeur een relevant nieuw netwerk voor SVn mee. De nadruk van de business development rol ligt 

op het ontwikkelen van nieuwe financieringsoplossingen. Daarbij weet je de juiste interne en externe 

mensen te betrekken. Je bouwt zowel nieuwe als bestaande proposities uit. Je werkt een groot deel 

van je tijd met externe partners. 

 

3. JOUW PROFIEL 
 
Als Business Development Manager heb je uiteraard affiniteit met de maatschappelijke vraagstukken 
waar SVn zich op richt. Je gelooft in de kracht van financiering om maatschappelijke impact te maken. 
Je bent een ervaren Business Development Manager met tevens een gedegen trackrecord op het 
gebied van financieringsoplossingen. Je toont in deze ondernemerschap, flexibiliteit en strategische 
denkkracht. Je bent bekend met, en gewend om te werken met innovatiefunnels. De Business 
Development Manager hoeft geen financieel specialist te zijn maar weet door goede samenwerking 
wel de juiste (financiële) kennis te betrekken. 
 
Jij bent in staat om vraagstukken in een brede context te zien en om de strategische doelen van SVn 
samen met externe partners te vertalen naar concrete financieringsoplossingen. Je weet wie je moet 
betrekken om dingen voor elkaar te krijgen. Je leest je snel in en kunt vraagstukken helder verwoorden 
en omzetten naar nieuwe of bestaande proposities. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor 
(nationale, provinciale, gemeentelijke) overheden en marktpartijen. Je denkt groot, hebt lef en bent 
een doorzetter. Daarnaast beschik je over een WO werk- en denkniveau en heb je bewezen succesvolle 
ervaring op het gebied van business development. Het is een pre als je over een netwerk bij nationale 
overheden en marktpartijen (denk aan: pensioenfondsen, impact investors etc.). 
 
  



  

 

 

 

 

 

 
 

4. HET AANBOD VAN SVn 
 
Werken bij SVn betekent werken bij een ambitieuze organisatie waar maatschappelijke impact creëren 
op nummer 1 staat. SVn biedt goede arbeidsvoorwaarden en veel mogelijkheden voor persoonlijke 
ontwikkeling en groei.  
 
Daarnaast biedt SVn: 

 Een platte, middelgrote organisatie met een professionele, informele sfeer; 
 Ruimte voor initiatief, vernieuwing, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid; 
 Een fijn kantoor in Amersfoort dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer; 
 Mogelijkheid om deels vanuit huis te werken. 

 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Geert-Jan Plette 
Senior consultant  
06-22421363 | geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
 

mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

