
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 Gemeente Smallingerland 
 Concerncontroller 
  
                                                    Vormgeven organisatie brede controlfunctie 
 

 
Standplaats:                            Drachten   
 

 
1. GEMEENTE SMALLINGERLAND 
 
Smallingerland, een gemeente met ruim 55.000 inwoners, is gelegen in het hart van Noord-Nederland, op 
de grens van Groningen, Friesland en Drenthe. Rondom de hoofdplaats Drachten liggen 13 grotere en 
kleinere dorpen in de unieke Friese Wouden. Ruim 450 medewerkers werken elke dag voor deze 
gemeente om goede voorzieningen en een prima woon- en werkklimaat te realiseren met oog voor 
cultuur en een innoverend bedrijfsleven.  
 
Gemeente Smallingerland groeit naar een organisatie die flexibel en lenig is, denkt vanuit mogelijkheden 
en voortdurend in contact staat met haar omgeving. Een organisatie waar mensen voorop staan en niet 
de regels, die werkt vanuit 'de bedoeling' en steeds de vraag stelt: wat is goed voor Smallingerland? Een 
organisatie die organiseert vanuit opgaven, ruimte geeft om te leren en te experimenteren en 
voortschrijdend inzicht toepast. Alles valt of staat met hoe we met elkaar samenwerken en hoe we ons 
als organisatie ontwikkelen. Daarbij zijn luisteren, durven en leren terugkerende werkwoorden. 
Focuspunten voor de komende tijd: 

 Werken vanuit dienstverlening 

 Opgave- en resultaatgericht werken 

 Werken aan teamsucces 

 Werken vanuit persoonlijke ontwikkeling 

Ook op het vlak van bedrijfsvoering is de organisatie in beweging. Op verschillende manieren wordt 
geïnvesteerd om de bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen. Zo loopt er onder andere een traject 
om de planning & controlcyclus te moderniseren. Ook de functie van concerncontroller in deze vorm is 
nieuw voor de organisatie. Voorheen was deze rol belegd bij het hoofd Financiën. 

Team Concern 
Alle concernbrede controlfuncties zijn binnen gemeente Smallingerland gepositioneerd in het team 
Concern. Bij dit team van 20-25 fte zijn informatiebeveiliging, gegevensbescherming, verbijzonderde 
interne controle en concerncontrol ondergebracht. Daarnaast houden medewerkers van het team zich 
bezig met de advisering en ondersteuning van bestuur en directie, openbare orde en veiligheid, juridisch 
advies, geschillenbeslechting, mediation, klachtenbehandeling, bezwaar en beroep en verzekeringen.  
 
 



   

 

 

 

 

 

 

           Plaats in de organisatie 
De Concerncontroller werkt vanuit een onafhankelijke rol en kan het college, na melding bij de 
gemeentesecretaris/algemeen directeur, rechtstreeks adviseren over alle aspecten van de controlfunctie.   
De Concerncontroller valt functioneel (betreffende bijvoorbeeld vakinhoudelijk zaken) onder de 
gemeentesecretaris en hiërarchisch (o.a. met betrekking tot de HR cyclus) onder de Teammanager 
Concern. 

 
 
2.  FUNCTIE 
 
Gemeente Smallingerland is een nieuwe fase ingeslagen waarbij de organisatie continu in beweging blijft. 
De organisatie zoekt een deskundige en kritische concerncontroller die helpt de ambities waar te maken. 
Als concerncontroller geeft u vanuit uw onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd advies over 
ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en risico’s voor de organisatie, haar activiteiten en projecten en 
draagt u zo bij aan de juiste koers en ontwikkeling. Daarbij levert u een belangrijke bijdrage aan het verder 
vormgeven van concerncontrol binnen de gemeente. U zorgt voor het doelmatig, rechtmatig en efficiënt 
'in control' houden van de organisatie, rekening houdend met zowel in- als externe ontwikkelingen, zodat 
bestuur, directie en management hun taak op juiste en verantwoorde wijze kunnen uitvoeren. U bent een 
gewaardeerde, kritische sparringpartner voor het college, de directie en het management.  

U ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een effectief control-instrumentarium en geeft vorm aan 
een onafhankelijke concern brede controlfunctie. U brengt organisatie brede risico's in kaart en laat deze 
monitoren. U draagt bij aan het continu verbeteren van: de planning en control van de organisatie en het 
adviseren daarover; risicomanagement in de brede zin; het managementinformatiesysteem met 
betrekking tot de bedrijfsvoering. 

U bent aanspreekpunt voor de auditcommissie van de gemeenteraad en de financieel toezichthouder en 
opdrachtgever van de onderzoeken en audits op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en 
doeltreffendheid. U geeft invulling aan samenwerking op uw werkterrein binnen projecten door 
functionele aansturing te geven aan interne partijen (projectleiders/projectmedewerkers) in 
samenwerking met andere partijen. 

 
3. PROFIEL 
 
U bent een deskundige en gedreven concerncontroller met een brede blik. Een onafhankelijke denker met 
lef. U bent in staat om tegenwicht te bieden en u kunt optreden als het ‘risicogeweten’ van de organisatie. 
U kunt goed belangen afwegen. U hebt van nature een sterk analytisch vermogen, oplossingsgerichtheid, 
bestuurlijke sensitiviteit en adviesvaardigheid. Daarnaast bent u innovatief, in staat vooruit te denken en 
kansen te zien en u kunt buiten de bestaande kaders denken. Dit om uiteindelijk de bestaande processen 
te verbeteren. U bent in staat om een onafhankelijke positie in te vullen en toch in verbinding te blijven 
met de organisatie. U bent positief ingesteld en communicatief sterk in woord en geschrift. Op 
veranderende omstandigheden anticipeert en reageert u tijdig en oplossingsgericht. Integrale 
samenwerking voor een gemeenschappelijk doel is een vanzelfsprekendheid.  



   

 

 

 

 

 

 

U beschikt over een WO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met ervaring in een politiek 
bestuurlijke organisatie zoals de gemeente. U hebt meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie en 
beschikt over een afgeronde academische opleiding bedrijfseconomie, accountancy of andere relevante 
opleiding. Een postdoctorale controllersopleiding is een pré.  
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Onafhankelijk 

 Integer 

 Strategisch 

 Ontwikkelingsgericht 

 Analytisch 

 Bestuurlijk sensitief 

 Samenwerkingsgericht 

 Flexibel 

 

 
5. GEMEENTE SMALLINGERLAND BIEDT U 
 
Gemeente Smallingerland biedt een uitdagende functie in een organisatie die in beweging is, waarbij 
wordt verwacht dat je jezelf blijft ontwikkelen. Verder worden er goede arbeidsvoorwaarden geboden 
zoals een Individueel Keuze Budget, flexibele werktijden, opleidingsfaciliteiten en een salaris van 
maximaal bruto € 5872,- (standaardschaal 12) per maand. Het kunnen overleggen van een Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG) en een assessment is onderdeel van de procedure. 
 
 

 
  CONTACT 
 
Deze werving & selectieprocedure wordt begeleid door BeljonWesterterp. Uw sollicitatie voorzien van cv 
en motivatiebrief, kunt u via onze website kenbaar maken. Hier treft u tevens de bijbehorende planning 
aan. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Marijke Schikan, senior consultant, te bereiken op:  
06-27898844. 
 
 


