
 

 

Profiel manager bedrijfsvoering en control 

Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, is per 1 september 2019 ontstaan uit de fusie van Het Gelders 
Orkest en het Orkest van het Oosten. Phion heeft de missie om voor zoveel mogelijk mensen van betekenis te 
zijn met live symfonische muziek. Daarom biedt Phion een breed spectrum aan muzikale belevenissen en laat 
vertrouwde en nieuwe geluiden horen. Er valt veel te ontdekken, binnen én buiten de concertzalen. Phion wil 
blijvend vernieuwen en verrassen, vanuit de waarden Grensverleggend, Uitnodigend en Bevlogen.  

Phion is een jonge organisatie met oud DNA: 130 jaar Het Gelders Orkest en 86 jaar Orkest van het Oosten. 
Door de fusie en ingrijpende veranderingen door Covid kan Phion pionieren en liggen er kansen voor een 
onderscheidend artistiek en publieksprofiel. Phion onderscheidt zich door:  

• Een landsdeel met 3,2 miljoen inwoners, waar acht grote zalen liggen. Phion is vanuit de twee stand- 
en repetitieplaatsen Arnhem (Musis) en Enschede (Muziekcentrum) een reizend orkest door Oost 
Nederland. Voor musici, dirigenten en solisten betekent dit tot wel acht keer doorspelen van 
producties en voor het management een uitdagend samenspel met de zalen.  

• Een vooruitstrevende organisatie: musici werken actief mee in programmering en marketing – we 
vormen een gemeenschap van spelende en niet-spelende collega’s.  

• Sterk track record in educatieproducties en participatie/maatschappelijke projecten.  

Phion werkt sinds de fusie aan het integreren en optimaliseren van de werkprocessen en in het verlengde 

daarvan aan (management) informatievoorziening en sturing. De uitdaging de komende periode ligt er in om, 

vanuit de inhoudelijke- en resultaatverantwoordelijkheid van de managers artistieke zaken, marketing & sales 

en het hoofd productie, vorm te geven aan: 

- Vanuit eenduidige bronnen de informatievoorziening vorm te geven 

- Managementrapportages op te leveren met inhoudelijke kpi’s en financiële indicatoren en gegevens. 

- Het ontwikkelen van financieel beleid. 
- Zodat het MT in grip komt en blijft als het gaat om planning en control. 

De manager bedrijfsvoering en control heeft hierin een initiërende, adviserende, ondersteunende en 

controlrol. 

Het MT geeft op dit moment vorm aan de strategische koers van Phion, waarin integratie van twee voormalige 

orkesten en het generen van voldoende (publieks)inkomsten post-corona centraal staan. De manager 

bedrijfsvoering en control neemt als lid van het MT deel aan dit proces en ondersteunt hierin met informatie 

en financiële input.  

De manager bedrijfsvoering en control is leidinggevende van een team bestaande uit vier collega’s, waarin de 

volgende gebieden zijn belegd: 

- Financiën: beleid, managementinformatie, financiële en P&C-producten (begroting, jaarrekening, 

rapportages) 

- Administraties voeren (financieel, inkoop, verkoop, salaris) 

- Facilitaire diensten, w.o. receptie, telefonie, office, algemeen klantcontact naast de lopende 

producties 

- Contractvorming producties, financiële deals zalen i.s.m. manager Marketing & Sales 

- Informatievoorziening en IT systemen 

- Beheer van ondersteunende IT systemen 

Gezien de beperkte omvang van het team BV en de staf van Phion, kent de manager bedrijfsvoering en control 

een hands-on mentaliteit, die moeiteloos schakelt tussen strategie, tactiek en operatie en zelf opsteller is van 

besluitvormende documenten (cijfers en teksten). 



 

 

 

De opdracht voor de nieuwe manager bedrijfsvoering & control is samengevat: 

- Zorgen voor het verder in grip komen van MT en organisatie d.m.v. informatievoorziening 

- Mede vormgeven aan de concretisering van de strategie 

- Leidinggeven en verder ontwikkelen van het team 

- Verantwoordelijk voor de genoemde gebieden. 

Als controller woont de manager bedrijfsvoering en control vergaderingen van de Raad van Toezicht bij en 

samen met de algemeen directeur is hij/zij gesprekspartner voor de audit commissie. Hij/zij vervult in het MT, 

richting RvT en in zijn/haar team de rol van business controller.  

Onze nieuwe manager bedrijfsvoering en control brengt mee: 

- Vermogen om te schakelen tussen strategie, tactiek en operatie 

- Een verbindende persoon die zich waar nodig onafhankelijk en autonoom opstelt, 

samenwerkingsgericht 

- Coachend leiderschap 

- Ruime kennis van finance, IT en informatievoorziening en planning en control in een organisatie in 

verandering 

- HBO/WO denk- en werkniveau 

- Tenminste vijf jaar ervaring in een vergelijkbare functie als business controller 

- Formele leidinggevende ervaring is een pré en moet in ieder geval aantoonbaar te ontwikkelen zijn 

Procedure 
De procedure wordt uitgevoerd door Kraai & Van Lier Headhunters, door Bart Kraai en Edwin van Lier. U kunt 
uw cv sturen aan bart@kenvl.com of edwin@kenvl.com. Voor vragen kunt u bellen met: Edwin van Lier, 06 
42106147. 
 
Planning  
De werving start vanaf 20 september 2021. Kraai & Van Lier begeleidt het gehele proces en draagt zorg voor 
een shortlist, die wordt voorgesteld aan de directie van Phion. De selectie voor manager bedrijfsvoering en 
control wordt afgerond voor 1 november 2021. Phion werkt met een selectiecommissie en een 
adviescommissie.  
 


