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1. NHL Stenden Hogeschool 
 
NHL Stenden is een internationale multicampus hogeschool, in 2018 ontstaan uit twee hogescholen 
die zijn samengegaan op grond van één doel: het realiseren van de hoogst mogelijke kwaliteit. Een 
hogeschool die ambitieus is, die wil vernieuwen, impact wil hebben in alle regio’s waar zij gevestigd is, 
met onderwijs en onderzoek van wereldklasse. NHL Stenden heeft een aantrekkelijk onderwijsconcept 
voor studenten, medewerkers en beroepspraktijk: Design Based Education. Hiermee anticipeert de 
hogeschool op de veranderende wereld en urgente maatschappelijke vraagstukken. Studenten 
worden gestimuleerd verder te kijken dan hun eigen vakgebied en zo nieuwe kennis te ontwikkelen en 
te participeren in innovatieve projecten. NHL Stenden creëert een ontmoetingsplaats waar 
kennisstromen en culturen samenkomen en nieuwe verbindingen met het werkveld gelegd worden. 
NHL Stenden kent een stevig inhoudelijk profiel rond drie maatschappelijke vraagstukken: Vital 
Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. 
 
NHL Stenden is een lerende organisatie gericht op groeien, leren en verbeteren. Uitgangspunt is 
procesgericht werken en een platte organisatie, waar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
zo laag mogelijk in de organisatie belegd worden. Het ‘hart’ van de organisatie wordt gevormd door 
resultaatverantwoordelijke teams (rvt), waarbij de klant (student, werkveld en maatschappelijke 
omgeving) centraal staat. Er wordt multidisciplinair samengewerkt, cross-overs leiden tot innovaties. 
Het besturingsmodel is gebaseerd op effectieve en efficiënte processen en productieve horizontale 
verbindingen. Rollen en taken staan steeds meer centraal in plaats van functies en afdelingen. Van 
leidinggevenden vraagt dit dienend leiderschap, een stijl die gericht is op coachen, faciliteren, 
verbinden en op ingrijpen in situaties waarin het gewenste gedrag niet vertoond wordt.  
 
De organisatie zal ook de komende jaren blijven investeren in professionalisering en 
organisatieontwikkeling. De hogeschool heeft een sterke basis in Noord-Nederland en internationale 
campussen over de hele wereld. Met 2.000 medewerkers geven zij 24.000 studenten de kans om 
talenten optimaal te ontwikkelen. NHL Stenden heeft sterke banden met bedrijven en instellingen in 
de regio, maar ook over de grenzen. 
 
Naar de website: www.nhlstenden.com 

http://www.nhlstenden.com/


  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Dienst Finance, Control & Procurement  
De dienst Finance, Control & Procurement (FC&P) is in ontwikkeling. De afgelopen periode heeft in het 
teken gestaan van de integratie van de twee hogescholen, waarbij gekeken is naar zowel mens als 
proces. Er is een nieuwe koers uitgezet die moet leiden tot het verhogen van de toegevoegde waarde, 
waarbij de dienstverlening als ondersteunend en adviserend wordt ervaren door de onderwijs- en 
onderzoeksteams en daarnaast ook kaderstellend en bewakend is om de hogeschoolbrede 
doelstellingen te kunnen realiseren.  
 
De dienst FC&P bestaat uit vijf verschillende teams (Planning en Control, Financiën, Basis 
Administratie, Procurement en Ondersteuning) met drie teammanagers en telt in totaal circa 40 
medewerkers. De dienst is verantwoordelijk voor het leveren van ondersteuning van hoge kwaliteit op 
een effectieve en kostenbewuste wijze op het vlak van concern- en businesscontrol, projectcontrol, 
consolidatie analyse rapportage, de financiële administratie, inkoop en aanbestedingen. Beleid en 
uitvoering van de dienstverlening wordt in gezamenlijkheid bepaald. De verbindende schakel wordt 
gevormd door de zogeheten ster-teams, waarbij de business controller en adviseurs van andere 
diensten (bijvoorbeeld HRM, Onderwijs en Onderzoek) zorgdragen voor integrale ondersteuning aan 
academies en diensten. Er wordt gestreefd naar ruimte voor enerzijds standaardisering op financieel-
administratie processen en anderzijds voor maatwerk waar nodig. 

 
Plaats in de organisatie 
De directeur FC&P is integraal verantwoordelijk voor de dienst FC&P en geeft hierbij leiding aan drie 
teammanagers en vooralsnog rechtstreeks aan het team Procurement. De directeur ressorteert 
rechtstreeks onder het College van Bestuur. 
 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als directeur ben je integraal verantwoordelijk voor de dienst FC&P, waarin de teams op een 
vernieuwende en resultaatverantwoordelijke wijze met elkaar samenwerken. Je vertaalt het 
hogeschoolbeleid naar meerjarig beleid op het gebied van finance, control en procurement en draagt 
zorg voor de vertaling naar de academies en diensten. Je stimuleert hierbij de samenwerking en stemt 
met je collega-directeuren af welke activiteiten en diensten worden geleverd, hoe de werkzaamheden 
worden verdeeld, welke veranderopgaven er liggen en hoe hier vorm aan zal worden gegeven. Dit is 
een continu en gezamenlijk proces. 
  



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Samen met de teamleiders binnen de dienst FC&P ga je aan de slag met de doorontwikkeling van de 
dienst en maak je de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijk teams, welke verantwoordelijk zijn 
voor het realiseren van de gestelde doelen op het gebied van betrouwbaarheid en toegevoegde 
waarde. Ondertussen is het ook belangrijk te blijven voldoen aan de eisen die de sterk veranderende 
omgeving stelt.  
 

Je zorgt voor consolidatie van resultaten en adviseert hierover aan het College van Bestuur, de 
directeuren en resultaatverantwoordelijke teams van de academies en de andere ondersteunende 
diensten. Je neemt deel aan het hogeschoolbrede managementoverleg en brengt proactief 
strategische thema’s in, vanuit een moderne en innovatieve blik op het vakgebied van FC&P. Op 
thema’s word je uitgenodigd als gesprekspartner aan tafel bij de Raad van Toezicht en de 
auditcommissie. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Integraal verantwoordelijk voor de koers en doorontwikkeling van de dienst FC&P. 

 Mede richting geven aan de vorming en ontwikkeling van de resultaatverantwoordelijke teams 
vanuit dienend leiderschap. 

 Verbindende kracht en adviserend naar organisatie op het gebied van finance, control en 
procurement. 

 Samenwerken op vernieuwende en resultaatverantwoordelijke wijze.   

 Initiëren van en uitvoering geven aan verbeteringen op het gebied van de dienstverlening, gericht 
op betrouwbaarheid en toegevoegde waarde. 

 Deelnemen aan het hogeschoolbrede managementoverleg en verbindende schakel naar en van de 
resultaatverantwoordelijke teams. 

 Gesprekspartner en adviseur voor College van Bestuur, Raad van Toezicht en Auditcommissie. 

 Zorgdragen voor het financieel, personeels-, kwaliteits- en middelenmanagement van de dienst op 
dusdanige wijze dat de afgesproken strategische doelstellingen van de dienst kunnen worden 
behaald.  

  



  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
4. PROFIEL 
 

 Initiërend en richtinggevend in het vertalen van het hogeschoolbeleid zowel naar eigen dienst als 
richting de organisatie. 

 Wo werk-/denkniveau, relevante opleiding en bij voorkeur kennis en ervaring in het onderwijs. 

 Ruime kennis en ervaring met bedrijfsvoering, financiële verantwoording en verslaglegging, 
control, risicomanagement. 

 In staat externe ontwikkelingen te vertalen voor het FC&P beleid van de organisatie en je bent 
daarin inspirerend en innovatief. 

 Leidinggevende ervaring in een complexe organisatie in een omgeving die aan verandering 
onderhevig is.  

 Breed repertoire aan leiderschapsinterventies, gericht op verbinding, vertrouwen en ontwikkeling 
van medewerkers en de teams, vanuit de juiste balans tussen sturen en ruimte geven. 

 Stevige persoonlijkheid en adviseur, die stelling durft te nemen als dat nodig is. 

 Werkt graag in gezamenlijkheid en zoekt de verbinding.  

 Een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift. 

 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Visie  

 Stevig 

 Dienstverlenend 

 Inspirerend 

 Coachend  

 Reflectief 

 Bestuurlijk sensitief 

 Transparant 

 Proactief  
  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. NHL STENDEN BIEDT JE 
 
NHL Stenden biedt je een uitdagende positie in complexe en dynamische omgeving. De organisatie 
anticipeert continu op een veranderende omgeving. Het betreft een functie met goede primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Inschaling is afhankelijk van kennis en ervaring. 
 
Een geïnternationaliseerde multicampus hogeschool vereist een inclusieve manier van werken en 
studeren. NHL Stenden streeft naar een inclusieve cultuur waarin verschillen worden herkend, 
gewaardeerd en benut. Studenten én medewerkers worden uitgedaagd om mogelijkheden en talenten 
te ontdekken, ontwikkelen en krijgen de ruimte om hier zelf leiding in te nemen. 
 

   
 CONTACT 
 
Deze werving-en-selectieprocedure wordt begeleid door BeljonWesterterp. Sollicitaties ontvangen 
wij graag via onze website. 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met Marijke Schikan, senior consultant via 06-27898844. 


