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1. Organisatie 

De Bazalt Groep bestaat uit de onderwijsadviesbureaus Bazalt, HCO en RPCZ. Het is dé partner die 

onderwijsprofessionals en ouders helpt bij het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor 

kinderen. Circa 200 medewerkers en 80 freelancers werken met enthousiasme en betrokkenheid 

samen aan de kwaliteit van het onderwijs met behulp van training, coaching, advies en educatieve 

uitgaven. Ze nemen daarbij de alledaagse praktijk als uitgangspunt en leveren maatwerk.  

De Bazalt groep opereert als één organisatie met een gemeenschappelijke raad van bestuur, raad 

van toezicht en ondernemingsraad.  

De Bazalt Groep wordt ondersteund door een centrale staforganisatie. Deze voert taken uit op de 

volgende gebieden: 

• Financiële zaken 

• Human Resources 

• Informatiemanagement & Automatisering 

• Marketing & Communicatie 

• Facilitair Management en Inkoop  
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2. Functie van Portfolio en 

Innovatiemanager 

Bazalt Groep verandert en innoveert en streeft daarmee naar het uitblinken in kwaliteit, het inspelen 

op trends en ontwikkelingen, voorop lopen in de markt en het aanbieden van een breed aanbod van 

dienstverlening en producten voor de gehele Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ samen). De 

nieuw te werven Portfolio en Innovatiemanager heeft hierin een belangrijke rol. 

Het betreft een nieuwe uitdagende functie in het hart van de verandering van Bazalt Groep. Een plek 

waar veel geleerd kan worden en waar mensen veel van jou willen leren, waar al veel mooie 

producten en diensten bestaan en ook veel ontwikkeld kan worden. 

De Portfolio en Innovatiemanager wordt verantwoordelijk voor het beheer van het portfolio, zorgt dat 

innovatie voortdurend en gestructureerd tot stand komt en vergroot de innovatiekracht van de Bazalt 

Groep (Bazalt, HCO en RPCZ samen).  

 

Belangrijkste taken 

Portfolio en Innovatiemanagement 

• Ontwikkelt, organiseert en beheert het Portfolio van Bazalt Groep (Bazalt, HCO en RPCZ ) en de 

producten en de werkprocessen die daar deel van uitmaken. 

• Zorgt dat innovatie voortdurend en gestructureerd plaatsvindt door ondersteuning en advies en 

het creëren en onderhouden van één lijn voor innovatie. 

• Vergroot de innovatiekracht van Bazalt Groep door vroegtijdig kansrijke ontwikkelingen te 

signaleren en bij kansrijke projecten betrokken te zijn.  

• Zorgt dat de juiste mensen en kennis aanwezig zijn om innovatie te stroomlijnen. Daagt collega’s 

uit om een optimale bijdrage te leveren aan innovatie. 

• Is verantwoordelijk voor het initiëren en (laten) realiseren van de  innovatieprojecten voor de  

Bazalt Groep volgens het vastgestelde innovatieproces en passend bij de ontwikkelingen in de 

markt en in aansluiting op de marketing en accountstrategie van Bazalt Groep. 

• Bewaakt de voortgang en kwaliteit van de innovatieprojecten. 

• Bewaakt de innovatiedoelen en rapporteert hierover aan het management. 

 

Commercieel management en relatiemanagement 

• Richt zich op een optimale interne en externe positionering en profilering van lopende initiatieven 

en innovatie projecten van Bazalt Groep  in samenwerking met de collega’s van Marketing en 

Communicatie. Brengt hiermee Bazalt Groep en de merken Bazalt, HCO en RPCZ naar buiten. 

• Verbindt verschillende professionals binnen Bazalt Groep aan elkaar. Zorgt voor een effectieve 

samenwerking en tilt inzicht in klantbehoefte naar een hoger plan (o a. CRM). 

• Onderhoudt proactief relaties met (potentiele) klanten en strategische partners.  

• Brengt nieuwe samenwerkingen en verbindingen tot stand en werkt daarbij nauw samen met 

account/relatiemanagement, en is daarnaast vraagbaak of klankbord.  
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• Initieert, coördineert en/of bewerkstelligt overeenkomsten en aanbestedingen voor grote 

trajecten en/of samengestelde diensten en producten aan strategische klanten.  

 

Marktontwikkelingen en kansen  

• Volgt externe ontwikkelingen scherp en kan zich goed inleven in de ontwikkelingen bij 

stakeholders en potentiële klanten. 

• Vertaalt marktsignalen, ontwikkelingen in de markt en trends naar strategische plannen en 

innovatieve producten en diensten. 

• Levert een bijdrage aan strategische beleidsontwikkeling met specifieke aandacht voor innovatie 

en markt 

Opleiding en werkervaring 

Wij verwachten: 

• WO werk- en denkniveau 

• Ervaring met het initiëren van innovaties 

• Affiniteit met onderwijs en/of onderwijsadvies 

• Dat je analytisch en organisatorisch sterk bent. 

 

Competenties 

Resultaatgericht 

Het actief gericht zijn op het behalen van resultaten en doelstellingen en de bereidheid om in te 

grijpen bij tegenvallende resultaten. 

 

Samenwerken 

Je werkt samen met anderen naar een gemeenschappelijk doel, waarbij je de samenwerking en het 

overleg opzoekt. Je stemt je eigen werk af op dat van anderen en deelt kennis en informatie. Je 

draagt verder positief bij aan de sfeer en onderlinge verhoudingen. 

 

Innovatief/ondernemerschap 
Signaleren en zakelijk afwegen van kansen in de markt zowel voor bestaande als nieuwe 

producten/ diensten; risico’s aangaan teneinde zakelijk voordeel te behalen. 

 

Omgevingsbewustzijn 

Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, politieke en economische 

ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. 

 

Netwerken 

Het opbouwen van relaties en netwerken die van pas komen bij het realiseren van doelstellingen. 

Informele netwerken effectief aanwenden om zaken voor elkaar te krijgen. 

 

Context 

Als Portfolio en Innovatiemanager maak je onderdeel uit van de staf van Bazalt Groep en rapporteer je 

rechtstreeks aan de Bestuurder.   
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Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een functie voor 36 uur (1 fte waarbij 32 uur bespreekbaar is). De functie is ingeschaald 

in schaal 12 conform cao Onderwijsadviesbureaus (voor een fulltimer is dit maximaal € 5.348,- op 

basis van een 36-urige werkweek). De trede van schaal waarin je wordt ingeschaald is afhankelijk 

van je opleiding en werkervaring. 

Standplaats is Den Haag  

Aanvang dienstverband: z.s.m. 

 

3. Praktische informatie 

Selectieprocedure 

De procedure bestaat uit verschillende gespreksrondes, waarna een arbeidsvoorwaardenvoorstel 

volgt en er referenties kunnen worden ingewonnen.    

 

Hoe kun je solliciteren op deze functie? 

Je kunt je belangstelling voor deze functie kenbaar maken door je cv en motivatiebrief te sturen naar 

het mailadres: werkenbij@bazaltgroep.nl met als onderwerp: Sollicitatie Portfolio en 

Innovatiemanager.  

We ontvangen je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk. De sluitingsdatum is 22 januari 2020.  

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Annemarie Kaptein via 070 448 2828. Voor 

vragen over de procedure kun je contact opnemen met Sacha Vuijk via 070 448 28 76 of via 

werkenbij@bazaltgroep.nl. 

 

 

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gereproduceerd 

worden. Acquisitie naar aanleiding van dit profiel wordt niet op prijs gesteld.  

 

 


