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Concerncontroller - vakinhoudelijke specialist die de organisatie kan meenemen in zijn visie 
op business control.  
 
De gemeente Midden-Drenthe 
De gemeente Midden-Drenthe is volop in ontwikkeling. Dat geldt voor de omgeving, maar ook 
zeker voor de organisatie. De gemeente Midden-Drenthe bouwt samen met haar medewerkers 
aan een nieuwe organisatie. Een organisatie die in beweging blijft, vernieuwend en in control is 
en zo haar inwoners en het bestuur optimaal bedient. Samen bouwen betekent dat de 
medewerkers niet alleen meedenken over de vormgeving van cultuur en structuur, maar dat ze 
hun ideeën ook uitwerken, in de praktijk brengen en er verantwoordelijkheid voor nemen.    
 
Ben jij een vakinhoudelijk specialist voor wie control meer is dan alleen cijfers en financiën? Zie 
je control als een verantwoordelijkheid van de hele organisatie en vind je het leuk om je 
collega’s daarin mee te bewegen? Krijg je energie van het aansturen van adviseurs op je 
vakgebied? Denk je ook nog eens in mogelijkheden, ben je strategisch én mensgericht? Dan 
leren we je graag kennen! 
 
Waar het de afgelopen jaren ging om een combinatiefunctie met de rol van afdelingshoofd, 
krijg je nu ruimte om je volledig op de ontwikkeling en verankering van concerncontrol te 
richten. In de nieuwe structuur is de concerncontroller onderdeel van het managementteam en 
direct onder de algemeen directeur gepositioneerd. 
 
Wat ga je doen? 
De functie van concerncontroller beweegt mee met de ontwikkelingen binnen en buiten de 
organisatie. Vanuit deze positie verzorg je de functionele aansturing van de adviseurs control. 
Je bent gek op je vak, houdt er van om met cijfers en financiën bezig te zijn, voert regie over de 
planning- en controlcyclus en denkt strategisch. Tegelijkertijd enthousiasmeer je collega’s in de 
hele organisatie om transparant en navolgbaar te werken - waar nodig in Jip & Janneke taal. 
Verbinden, spiegelen, verbreden en verbeteren, dat is hoe jij je kennis uitdraagt. 
 
Als concerncontroller is je doel het maximale uit de bedrijfsvoering te halen. Niet alleen in 
financiële zin, maar ook op het vlak van beleid en bedrijfsvoering. Dit doe je niet alleen, je 
brengt de voordelen van control samen met de adviseurs organisatiebreed over en werkt 
gezamenlijk aan een actief controlbeleid. Control is eigendom van alle medewerkers. Dagelijks 
stel je jezelf, je collega’s, het mt en het bestuur de vraag: doen we de goede dingen én doen we 
ze goed? Hierin heb je een onafhankelijke positie. Je hebt vernieuwende ideeën over de 
planning- en controlcyclus, processen, risicomanagement en interne controle. Deze vertaal je 
naar de dagelijkse praktijk waarbij je de organisatiecultuur en -structuur in het oog houdt.  
 
Wat heb je volgens ons nodig? 
Wij zijn op zoek naar een concerncontroller die de organisatie op een natuurlijke manier 
meeneemt in zijn visie op control. Een vakinhoudelijke specialist die zijn enthousiasme  
 



 
 
 
overbrengt op collega’s. We zijn benieuwd wat jij denkt nodig te hebben, zowel op persoonlijk 
als op inhoudelijk vlak, om deze functie succesvol in te vullen. Wel hebben we een aantal  
randvoorwaarden: je vindt niets leuker dan de combinatie van cijfers, strategie en mensen, je 
hebt WO werk- en denkniveau, bent digitaal vaardig en belangrijker nog: je weet ons te 
overtuigen van je kwaliteiten.  
 
Spreekt deze functie je aan? Wij bieden een passend salaris in schaal 13 (CAR-UWO) en 
uitstekende arbeidsvoorwaarden. Reageren kan vóór 21 november 2016 via deze link. Heb je 
nog vragen? Neem dan contact op met Adrie-Jan de Korte, interim concerncontroller, te 
bereiken via telefoonnummer 0593 53 93 16 of Aline Pruntel, algemeen directeur, te bereiken 
via telefoonnummer 0593 53 92 06.  
 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.  
 
 
 
 
 

http://www.middendrenthe.nl/website/!suite09.scherm1089?mWfr=1617&mDdv=1389571

