
   

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Van der Wiel Holding BV 

 manager Finance & Control  
 

Ontwikkelen van mens, processen en systemen 
 

 
Standplaats:   Drachten  
 

 
1. VAN DER WIEL 

 

Van der Wiel Holding is een projectontwikkelaar met circa 180 medewerkers en een omzet van ruim  

€ 55 miljoen. Door de unieke combinatie van handel in grondstoffen, logistieke dienstverlening, 

aannemingsexpertise op infra & milieu, ingenieurs adviesdiensten en de opslag, verwerking en 

verhandeling van primaire en secundaire bouwstoffen is Van der Wiel in staat klanten optimaal te 

ontzorgen. De organisatie heeft een sterke en bepalende marktpositie in Noord Nederland en ook 

daarbuiten. Waar mogelijk worden de krachten van deze specialismen gecombineerd. Of zoals men bij 

Van der Wiel zegt: ‘samen maken we er werk van!’. 
 
Van der Wiel bevindt zich in een veranderende markt. De verschillende diensten zijn in harmonie met 
elkaar gebracht en door de combinatie van diensten ontstaat een synergie die voor klanten een totale 
ontzorging van hun projecten biedt. De focus ligt nu op groei en het optimaal inzetten van het brede 
scala van de diensten in projectvorm. 

 

Aanpakken, doorpakken en samen tot slimme oplossingen komen. Dat is, al meer dan zestig jaar, de 

drijfveer van Van der Wiel. In de kern is Van der Wiel nog altijd een hecht familiebedrijf, maar wel één 

met oog voor vandaag. Er wordt gewerkt op basis van vertrouwen, vakmanschap en een duurzaam 

relatienetwerk. 

 

De aandelen van de Van der Wiel Holding zijn ondergebracht in de Stichting Administratie Kantoor 

(STAK). Hierdoor zijn zeggenschap en aandeelhouderschap gescheiden. De Stak bestaat uit vier leden 

waaronder twee familieleden namens de aandeelhouders (certificaathouders) en 2 externe leden, 

waarvan één extern lid de voorzitter is. 
 
De sfeer binnen de organisatie is te omschrijven als hands-on, professioneel, ondernemend en 
familiair. 
 
Naar de website: https://vanderwiel.nl. 
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 Plaats in de organisatie 
De manager Finance & Control rapporteert direct aan en werkt zeer nauw samen met de financieel 
directeur van Van der Wiel Holding en geeft leiding aan de medewerkers van (project)controlling (1), 
de financiële administratie (4), transport administratie (3), handelsadministratie (2) en de afdeling 
automatisering (2).  
 
Van der Wiel kent een tweehoofdige directie bestaande uit een algemeen directeur en een financieel 
directeur.  
 
De manager Finance & Control maakt samen met de bedrijfsmanagers, manager commercie, hrm en 
de directie onderdeel uit van het Management team van Van der Wiel Holding. 
 
 
2. FUNCTIE 
 
De manager Finance & Control is direct onder de financieel directeur verantwoordelijk voor het 
financiële management van Van der Wiel en bewaakt als financieel geweten van de organisatie de 
financiële positie, risico’s en resultaten van het bedrijf. Hij/zij is op financieel en strategisch gebied 
sparringpartner van de directie. 
 
De manager Finance & Control is medeverantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van 
het financiële beleid, implementeert en bewaakt afgesproken kaders en zorgt voor het door 
ontwikkelen, structureren van processen en het vormgeven van een toekomstbestendige afdeling 
Finance & Control. 
 
Voor de manager Finance & Control ligt er inhoudelijk de nadruk op de controlling; business control 
en project control. Van der Wiel werkt met veelal complexe projecten, waarbij de controlling strak 
georganiseerd dient te zijn. Het MT, de directie en de bedrijfsmanagers moeten worden voorzien wat 
goede betrouwbare business controlling, inclusief een stevige sparringpartner. 
 
Tevens is de manager Finance & Control verantwoordelijk voor de afdeling automatisering en 
applicatiebeheer en is betrokken bij de ontwikkeling, invoering en handhaving van ICT-beleid om bij te 
dragen aan een groter ICT-bewustzijn binnen de gehele organisatie. Op dit moment staat Van der Wiel 
aan de vooravond van de implementatie van een nieuw ERP-systeem waarbij de manager Finance & 
Control een strategische positie zal innemen.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Onder de taken en verantwoordelijkheden van de manager Finance & Control vallen:  

 De algemene leiding en verantwoordelijkheid over de afdelingen (project)controlling, financiële 
administratie en automatisering van Van der Wiel Holding B.V. en deelnemingen.  

 De verantwoordelijkheid voor het aandragen van stuurinformatie voor de bedrijfsmanagers en 
directie zodat zij in staat zijn tot het maximaliseren van de bedrijfsresultaten en het 
minimaliseren van bedrijfsrisico’s. 

 Zorgdragen voor een betrouwbare, volledige, juiste en tijdige vastlegging, rapportage, analyse en 
planning van financiële gegevens. 



   

 

 

 Verantwoordelijk voor het opstellen, bewaken en prognosticeren van de cashflow alsmede het 
bewaken van de dagelijkse liquiditeitsstromen. 

 Verantwoordelijk voor de gehele planning en control cyclus. 

 Visie ontwikkelen op de inrichting van de afdeling Finance & Control. 

 Ontwikkelen en begeleiden van medewerkers in de professionalisering van de organisatie. 

 Samen met de junior projectcontroller verantwoordelijk voor het monitoren, controleren en 
bewaken van de financiële voortgang van projecten binnen de van der Wiel Groep, en vervult 
hierbij vanuit zijn of haar expertise een actieve, adviserende en kritische rol in projectteams 
alsmede richting de maandelijkse projectbesprekingen. 

 Professionaliseren van business control, finance control en project control. 

 Beheer van deelnemingen, budgetten, statuten, financiering en directievoering. 

 Onderhouden van relaties met stakeholders, banken, accountant, STAK en bedrijfsmanagers in 
samenwerking met de financieel directeur. 

 Onderhouden van de verzekeringsportefeuille. 

 Inrichten en beheren van de administratieve organisatie en interne controle. 

 Initieert of is betrokken bij de ontwikkeling, invoering en handhaving van ICT-beleid om bij te 
dragen aan een groter ICT-bewustzijn.  

 Is mede verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van een nieuw ERP pakket. 

 Volgen van ontwikkelingen op alle facetten van het vakgebied en het kennisniveau van de afdeling 
en op peil houden, dan wel uitbreiden. 

 
 
4.  PROFIEL 
 
Vanuit uw financieel inhoudelijke kennis en ervaring weet u de organisatie in brede zin verder te 
helpen. U bent inhoudelijk goed onderlegd, weet risico’s in kaart te brengen en denkt, handelt en 
onderneemt vanuit de ambitie van de organisatie en geeft gevraagd en ongevraagd advies. U bent van 
nature proactief, samenwerkingsgericht en weet verbinding te leggen tussen verschillende afdelingen. 
Met een analytische blik legt u gemakkelijk verbanden. Vanzelfsprekend herkent u zichzelf in de 
bewoordingen betrouwbaar en consciëntieus.  
 
Met enthousiasme en op coachende wijze weet u het team mee te nemen in veranderingen en 
kwaliteitsverbeteringen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bent in staat om 
op verschillende niveaus te schakelen, goed te luisteren en ook de doorvertaling te maken naar het 
team. 
 
Als de nieuwe manager Finance & Control heeft u naast financiële verantwoordelijkheden ook een 
ondernemende en organisatiebrede blik. Niet alleen kijkend naar de rapportage en de cijfers, maar 
zeker ook naar de activiteiten van de organisatie en de processen die daarbij horen, zoals 
automatisering.  
 
U heeft duidelijke affiniteit met automatisering en de manier waarop dit kan bijdragen aan de 
efficiëntie van de werkprocessen. 
 
  



   

 

 

Hierop aansluitend voldoet de manager Finance & Control aan het volgende profiel: 
 

 Hbo+/wo werk- en denkniveau. 

 Relevante afgeronde opleiding, bij voorkeur in bedrijfseconomisch of vergelijkbare richting. 

 Affiniteit met zowel business-, financial-, project als internal control  

 Relevante werkervaring binnen een projectorganisatie is een pré. 

 Kennis van procesverbetering en projectrapportages. 

 Kennis en ervaring met automatisering. 

 Kennis van implementatie nieuw ERP pakket InfraWorks is een pré. 

 Affiniteit met de activiteiten van Van der Wiel. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
 Analytisch, kritisch, strategisch, aanjager, initiatiefrijk. 

 Besluitvaardig, gedreven, resultaatgericht, overtuigingskracht. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Samenwerkingsgericht en integer. 

 Mensgericht. 
 

 
6. VAN DER WIEL BIEDT U… 
… een uitdagende omgeving in een dynamische sector. Binnen het familiebedrijf draait het om goede 
teamspirit en er is oog voor de mensen. Ruimte voor initiatief en inbreng om tot verbeteringen en 
optimalisatie te komen. Persoonlijke ontwikkeling wordt door Van der Wiel gestimuleerd.  
 

Het betreft een fulltime dienstverband. Van der Wiel biedt een marktconform 
arbeidsvoorwaardenpakket, waarbij de exacte inschaling  afhankelijk is van de kennis en 
ervaring die iemand meebrengt. 

 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Mark Olman 
Senior consultant/regiodirecteur 
06-27507384 
 
Reageren kan via de vacature op onze website. 


