
        

 

Certe Groep 
Directeur Strategie & Business Development 

  
Standplaats: Coevorden en/of Veenendaal  
 

1. CERTE GROEP 
Certe Groep is een bedrijvengroep met meer dan 200 gedreven medewerkers actief in de (schade- en  
inkomens)verzekeringsbranche. De Certe Groep is uniek in de markt met meerdere  
intermediairbedrijven, een volmachtbedrijf (AssuradeurenGilde) én een risicodrager (N.V. Verzekering 
Maatschappij “De  Burcht”). Alle ondernemingen binnen de Certe Groep kennen een basis in lokale en 
kwaliteitsgerichte dienstverlening, vooral gericht op de regio Midden en Noordoost Nederland. Zij 
biedt een solide productaanbod met volmachten van een tiental verzekeraars, heeft een eigen state-
of-the-art verzekeringsplatform en biedt maatwerk verzekeringsoplossingen vanuit de eigen 
verzekeraar of volmacht.  
 
Certe Groep is een groeiende organisatie via sterke organische groei en het realiseren en integreren 
van selectieve add-on acquisities. De Certe Groep is actief vanuit zes locaties in de regio Midden en 
Noordoost Nederland. De organisatie kent een informele no nonsens cultuur met kwaliteit en 
klantgerichtheid hoog in het vaandel. In een wereld waar standaardisatie de norm is zetten de 
medewerkers van Certe Groep zich dagelijks in om kwaliteit, meesterschap, maatwerk en persoonlijk 
contact te leveren. 
 
De website van de Certe Groep is in ontwikkeling. Voor meer informatie kun je ook terecht op: 
www.assuradeurengilde.nl of www.nvdeburcht.nl 
 
Plaats in de organisatie 
In deze rol heb je een stevig exposure naar de aandeelhouders en de RVC. Je rapporteert direct aan de 
voorzitter van de raad van bestuur en je bent onderdeel van het directieteam. Dit team bestaat naast 
de twee leden van de raad van bestuur en de directeuren van het verzekeringsbedrijf de Burcht, het 
Volmachtbedrijf AssuradeurenGilde en het Intermediairbedrijf verder nog uit een Directeur HR, een 
Directeur Finance, een Directeur Marketing & Communicatie, een Directeur IT en een Directeur Risk & 
Compliance. Het is de bedoeling dat de Directeur Strategie en Business Development op den duur een 
eigen team gaat vormen. 
 
 
2.  FUNCTIE 
Je hebt de unieke kans om Strategie & Business Development en onderliggende processen ‘from 
scratch’ op te bouwen. Je bent verantwoordelijk voor het succesvol uitwerken, implementeren en 
monitoren van de Certe Groep groeistrategie waarbij de focus ligt op overnames (M&A) en 
strategische projecten. Voorbeelden van dit soort projecten zijn “schaalvergroting via overnames”, 
“klantgericht ondernemen” en “medewerkers en organisatie van de toekomst”. Dit doe je in nauwe 
samenwerking met de business units en multidisciplinaire projectteams. Je slaat hier een brug tussen 
strategie en de business. Daarnaast heb je veel contact met DGA’s en ondernemers, waar jouw 
sensitiviteit ten volle wordt benut. Je hebt veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid om zelf 
processen te managen, M&A pipelines op te bouwen en voor de uitvoering en executie van deals.  
 

http://www.assuradeurengilde.nl/
http://www.nvdeburcht.nl/


        

 

Je opereert in de verzekeringsbranche waar een grote consolidatieslag gaande is. Je helpt de 
organisatie verder professionaliseren in de huidige groeifase. Je doet ervaring op in een bedrijf waar 
haar aandeelhouders een lange termijn horizon hanteren met een focus op het realiseren van 
duurzame groei. Je werktijd is flexibel in te delen tussen Veenendaal, Coevorden en onderweg waarbij 
ook de mogelijkheid bestaat om deels vanuit huis te werken. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Strategie uitwerking, executie en monitoring;  

 Eindverantwoordelijkheid voor M&A trajecten (Deal sourcing, LOI’s, due diligence, 
transactiedocumentatie, financiering, closing, voorbereiding en coördinatie integratieplannen); 

 Bepalen van de groeistrategie (organisch en buy-and-build) i.s.m. het bestuur en 
aandeelhouders; 

 Strategisch plan executie en monitoring van voortgang op strategische projecten volgens 
projectenkalender; 

 Innovatie & new business, data analytics en algehele strategische ondersteuning van het 
bestuur. 

 
 
3. PROFIEL 
Voor deze vacature zoekt de Certe Groep ondernemende kandidaten met een HBO+/WO 
opleidingsniveau. Passende opleidingen kunnen (bedrijfs-)economie of bedrijfskunde zijn maar ook 
andere opleidingen kunnen passend zijn. Daarnaast herken je je ook sterk in de volgende ervaring, 
kwaliteiten en competenties; 

 Circa 5 tot 10 jaar relevante werkervaring in bijvoorbeeld corporate strategie/development, 
strategie consulting en/of M&A; 

 Veranderkundig sterk: 

 Denken én doen mentaliteit en een ondernemersgeest; 

 Sterke organisatorische en analytische vaardigheden; 

 Vermogen om goed te communiceren en om effectief en flexibel samen te werken met mensen 
op verschillende organisatieniveaus; 

 Uitstekend gevoel voor stakeholdermanagement; 

 Ondernemend en initiatiefrijk; 

 Resultaatgericht en pragmatisch; 

 Enthousiasmerend en overtuigend. 
 

 

4. CERTE GROEP BIEDT JE: 
Het betreft een fulltime positie, met goede en concurrerende primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden. Inschaling is marktconform en afhankelijk van de kennis en ervaring die iemand 
meebrengt. Een leaseauto maakt deel uit van de arbeidsvoorwaarden. Een assessment kan onderdeel 
uitmaken van de selectieprocedure. Screening: kandidaten worden voorafgaand aan de benoeming 
gescreend. Zij worden voorgedragen voor toetsing door de Autoriteit Financiële Markten.  

 
 CONTACT Voor vragen kun je contact opnemen met: Geert-Jan Plette, senior consultant 

BeljonWesterterp, 06 -2242 1363 of via geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 

mailto:geertjan.plette@beljonwesterterp.nl

