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Opdrachtgever: Spanninga Group  
Functienaam: Algemeen Directeur 
Werklocatie:  Joure en internationaal 
 
 
1. ORGANISATIE 
 

Spanninga Group is een familiebedrijf opgericht in 1918 en een van de marktleiders op het gebied van 
fietsveiligheid. Zij ontwikkelt en produceert fietsverlichting en accessoires en kenmerkt zich door de 
waarden veiligheid, design en innovatie. Spanninga Group is onderscheidend in productontwikkeling, 
custom-made artikelen en het inspelen op de specifieke klantwens. Spanninga Group is sinds jaar en 
dag de vertrouwde leverancier voor grote fietsfabrikanten wereldwijd, zoals bijvoorbeeld Batavus, 
Giant, Gazelle, Merida en Trek (OEM). Daarnaast levert zij een heel assortiment via de groothandel aan 
dealers (ASM). Gedurende het ruim 100-jarige bestaan van Spanninga Group is het bedrijf door 
acquisities en intensieve samenwerkingen uitgegroeid van 22 medewerkers in 1992 alleen in Joure, tot 
een internationale onderneming met verschillende labels; SBC, Jos international, Spanninga, Q-lite 
(joint venture). De organisatie heeft anno 2019 vestigingen in Nederland (20 medewerkers), Frankrijk 
(27 medewerkers), China (150 medewerkers) en Taiwan (40 medewerkers). In Frankrijk en China vindt 
momenteel bijna alle productie plaats. In Nederland zit de afdeling R&D. De Sales wordt vanuit de 
verschillende landen uitgevoerd en centraal aangestuurd. 
 
De huidige DGA is inmiddels 30 jaar algemeen directeur en ervaart dit als een natuurlijk moment om 
een andere rol binnen de organisatie te gaan vervullen. De DGA wil graag meer afstand tot de 
dagdagelijkse aansturing van de organisatie en hecht eraan blijvend te investeren in de gezonde 
organisatie die Spanninga Group is. In het licht hiervan wordt er een nieuwe Algemeen Directeur 
gezocht. 
 
Spanninga Group opereert in een sterk veranderende (fietsen)markt, onder andere door de 
globalisering, veranderende consumentenmarkt en de opkomst van verschillende soorten e-bikes. Dit 
maakt continue ontwikkeling van de organisatie noodzakelijk. Gezien de ontwikkelingen die er op de 
organisatie afkomen en actuele uitdagingen zoals time-to-market en productontwikkeling is er recent 
een nieuwe organisatiestructuur vormgegeven teneinde nog slagvaardiger en effectiever te kunnen 
handelen.  
 
Om de verworven naam en positie van Spanninga Group te behouden en uit te bouwen ligt de focus 
binnen Spanninga Group op het anticiperen en inspelen op een veranderende markt, het verzilveren 
van de daarbij behorende mogelijkheden en ontplooien van nieuwe initiatieven. Thema’s als 
omnichannel, connectiviteit en andere behoeften ten aanzien van mobiliteit zijn hierbij van belang. 
 
Zie ook: www.spanninga.com. 

  

http://www.spanninga.com/


   

 
 

Plaats in de organisatie 
 
U geeft rechtstreeks leiding aan het internationale Management Team. Dit team bestaat uit de Group 
Sales Manager, de Group Supply Chain & Operations Manager en Finance & HR. Dit team werkt volledig 
internationaal en over de verschillende bedrijven/bedrijfsonderdelen heen. 
 
Daarnaast geeft u rechtstreeks leiding aan managers van de afdeling R&D en afdeling Marketing 
(tezamen vormen zij het Group Product Management). De DGA is uw klankbord en sparring partner 
en u rapporteert aan de RvC. Uw standplaats is Joure. Daarnaast bezoekt u de internationale locaties 
van de groep met enige regelmaat.  
 
 
2. FUNCTIE 
 
Als Algemeen Directeur heeft u een belangrijke rol in het verder ontwikkelen en versterken van de 
organisatie inspelend op de blijvend veranderende markt en met als doel de organisatie en haar 
medewerkers blijvend gezond te houden. Samen met de mensen geeft u vorm en inhoud aan de 
nieuwe koers. Hierin bent u de verbindende schakel. 
 
U bent de aanjager op het gebied van productontwikkeling. Hiertoe onderhoudt u actief de relaties 
met klanten en opdrachtgevers. U maakt productontwikkeling en –management een integrale 
verantwoordelijkheid, over alle bedrijfsonderdelen en disciplines heen. 
 
 
3. PROFIEL 
 
U bent een krachtig, verbindend en inspirerend leider met geruime ervaring binnen organisaties die 
zich continue moeten aanpassen op veranderende markten. U bent in staat een heldere visie en koers 
uit te zetten waarbij u het overstijgend belang van de Spanninga Group dient. U bent de ondernemer 
binnen de organisatie die het internationale Management Team en de medewerkers meeneemt in de 
ingezette koers en veranderende organisatie en gezamenlijk met hen het uitgezette pad bewandelt en 
hen telkens weer weet te motiveren en stimuleren. 
 
U heeft gevoel voor en ervaring met culturele verschillen (zoals met China), bent bereid en gewend 
regelmatig te reizen en spreekt naast vloeiend Nederlands ook vloeiend Engels. U bent markt- en 
klantgericht en daardoor in staat om op innovatieve en effectieve wijze op kansen en mogelijkheden 
in te spelen.  
 
U beschikt over hbo+/academisch werk- en denkniveau en een bijbehorende afgeronde studie bij 
voorkeur op technisch gebied. U heeft in ruime mate managementervaring, ook op 
eindverantwoordelijk niveau, bij voorkeur binnen de maakindustrie/productieomgeving en bent 
bekend met productontwikkeling en productmanagement. U bent bedrijfsmatig sterk onderlegd. 
Affiniteit met de fietsensector is een pré. 
 



   

 
 

4.        TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 U bent verantwoordelijk voor het behouden van de toonaangevende positie van de Spanninga 

Group en het verder uitbouwen van de organisatie naar een stevige, gezonde en 

toekomstbestendige organisatie. 

 U bepaalt (mede) de koers van de organisatie, bent verantwoordelijk voor het opstellen van het 

business plan op, vertaalt deze in gezamenlijkheid met het internationale MT naar doelstellingen 

en bewaakt de uitvoering hiervan. 

 U draagt bij aan en versterkt het groepsgevoel, de onderlinge cohesie en communicatie binnen de 

Group, u zorgt ervoor dat er vanuit het algemeen belang wordt gedacht en optimaliseert de 

organisatiestructuur. 

 U geeft leiding aan en coacht het centrale Management Team en levert een bijdrage aan de 

verdere professionalisering en ontwikkeling van de totale organisatie en haar medewerkers, 

waarbij integrale verantwoordelijkheid van het internationale MT het uitgangspunt is. 

 U bouwt en onderhoudt een groot netwerk van klanten (key-accounts) en stakeholders teneinde 

trends, ontwikkelingen, behoeften in de markt en andere relevante informatie voor de Spanninga 

Group te vergaren en ervoor te zorgen dat Spanninga Group de juiste range en kwaliteit aan 

producten blijft leveren. U fungeert als boegbeeld. 

 U bent verantwoordelijk voor de directe aansturing en het neerzetten van het 

productmanagement binnen de Spanninga Group. 

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN 
 

 Verbinder en netwerker.  

 Visionair, koersbepalend en strategisch sterk. 

 Daadkrachtig en besluitvaardig. 

 Ondernemend, proactief en innovatief.  

 Zowel mens- als resultaatgericht leider. 

 Overtuigend, inspirerend en stevig gesprekspartner.  

 Marktgericht en oog voor ontwikkelingen. 
 
 
6. ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
De Spanninga Group biedt een marktconform salaris, waarbij de exacte inschaling afhankelijk is van 
de kennis en ervaring waarmee iemand instroomt. 


