
   
 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Instituut Mijnbouwschade Groningen  

 Manager Technisch Advies   
 
 Onafhankelijk, toegankelijk, verbindend  

 
 
Standplaats:  Groningen   
 

 
1. INSTITUUT MIJNBOUWSCHADE GRONINGEN 
 
De gaswinning in Groningen heeft Nederland veel welvaart gebracht maar heeft daarnaast ook 
schade veroorzaakt voor de Groningers. Het onafhankelijke bestuursorgaan Instituut 
Mijnbouwschade Groningen (IMG) werkt hard om deze schade te compenseren of te herstellen. Dit 
is een voor Nederland unieke aanpak op het gebied van schadeafhandeling. 
Het betreft de fysieke schade aan woningen en infrastructurele of waterbouwkundige werken, 
immateriële schade en waardedaling van woningen. 
Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de 
gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen en heeft ruim 
750 medewerkers. 
 
Afdeling Schade Expertise en Herstel (SEH)  
Binnen de afdeling Schade expertise en herstel vindt de coördinatie en inzet van de onafhankelijke 
deskundigenpartijen plaats. De afdeling is de inhoudelijke sparringpartner in de organisatie over 
technische en organisatorische onderwerpen, waar het schadebeoordeling en herstel betreft. De 
afdeling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de rapportages van deskundigen. Daarnaast is de 
afdeling verantwoordelijk voor het beoordelen van acuut onveilige situaties (team AOS) en deze bij 
een onveilige situatie veilig te stellen. Ook stuurt de afdeling aannemers aan, indien de aanvrager 
kiest voor herstel in natura. Binnen de afdeling SEH zijn 70 medewerkers werkzaam. 
 
Team Technisch Advies  
Het team Technisch Advies is een relatief nieuw team binnen de afdeling SEH. In dit team is de 
technische expertise ondergebracht die als ruggengraat dient voor de organisatie en ingezet wordt 
op verschillende terreinen.  
  



   
 

 

 

 

 

 

Het Team Technisch Advies, bestaat uit 3 clusters die hun eigen aandachtsgebied en expertise 
hebben: 

 Beheer en Onderhoud tooling: Beheer en Onderhoud van de technische tooling 
(hulpmiddelen) ten behoeve van het schadeafhandelingsproces (o.a. schadekenmerken, 
schadebibliotheek, beoordelingsschema omgevingskenmerken). 

 Toetsing inhoudelijke kwaliteit adviesrapporten: Risico gestuurd toetsen van technisch 
inhoudelijke kwaliteit van adviesrapporten en het leveren van inhoudelijke bijdrage aan 
audits. 

 Onderzoek en Ontwikkeling: Leveren van inhoudelijke expertise binnen de organisatie (o.a. 
ten behoeve van technische overleggen, werkgroepen, verbeterprojecten), 
(door)ontwikkeling van tooling en kaders, voorzien in inhoudelijke data-analyse, signaleren 
van trends, duiden van inhoudelijke ontwikkelingen binnen adviesrapporten, oppakken van 
onderzoeksvragen vanuit de IMG-organisatie en deskundige bureaus. 

 
Naar de website: https://www.schadedoormijnbouw.nl   
 

 
Plaats in de organisatie 

Het team Technisch Advies is onderdeel van de afdeling SEH. Je geeft leiding aan het team van circa 
15 medewerkers. Je draagt verantwoording af aan de afdelingsmanager van de afdeling SEH en 
maakt deel uit van het MT van je afdeling, bestaande uit Technisch Advies, Prestatiesturing, Herstel 
in Natura, AOS en Toetsing.  
 
2.  FUNCTIE 
 
Aangezien je team nog relatief nieuw is ligt er voor jou een opdracht om het team en de processen te 
gaan bouwen en inrichten. Je bouwt enerzijds aan een team met benodigde expertise en draagt er 
anderzijds zorg voor dat processen worden ingericht en dat je team op de juiste plekken 
ondersteunend kan zijn aan het proces en je gezamenlijk optrekt als het gaat om de doelen binnen 
de gehele keten. Met jouw team zorg je dat expertise toegankelijk wordt gemaakt voor de omgeving.  
 
Je houdt het technisch hart van het IMG kloppend. Je borgt daarvoor de technische inhoudelijke 
tools en zorgt voor de doorontwikkeling ervan. Dat maakt het mogelijk om het proces van schade-
opname zo goed en eenduidig mogelijk uit te voeren. Je bent onderdeel van het MT van de afdeling 
SEH en hierin werk je gezamenlijk aan de visie op schade afhandeling binnen het IMG. Vanuit jouw 
team breng je technische expertise in, met de nadruk op de vertaalslag vanuit technische aspecten 
naar de maatschappelijke impact; wat gaat de bewoner hier uiteindelijk van merken en zien in het 
proces van hun schademelding? Met het MT ben je gezamenlijk verantwoordelijk voor dit proces en 
wanneer er besloten wordt wijzigingen in het proces en de visie door te voeren houdt je hierin de 
maatschappelijke impact in het oog.  
 
Je brengt de behoeften aan technisch inhoudelijk advies en/of ondersteuning in kaart. Je doet dat 
niet alleen bij de andere vier teams binnen de afdeling SEH, maar ook afdelingen als Bestuurlijke en 
Juridische Zaken en Schadeafhandeling krijgen daarvoor je aandacht. Dat draagt bij aan een goede 
samenwerking tussen alle ketenpartners.  

https://www.schadedoormijnbouw.nl/


   
 

 

 

 

 

 

Je bent goed in de vertaling van (complexe) technische vraagstukken naar management-informatie. 
Dat maakt je een belangrijke gesprekspartner en adviseur voor het managementteam en het 
bestuur. Je draagt op die manier bij en geeft mede vorm aan strategische ontwikkelingen. Zowel 
binnen het IMG als bij de onafhankelijke, deskundige partijen. 
 
Je leidt een team met veel inhoudelijke expertise, op verschillende (technische) vlakken. Je 
coördineert de inzet van je medewerkers en je houdt hun ontwikkeling in de gaten. Je moedigt ze 
ook aan om vooral samen te werken. En het werk van de drie clusters op elkaar af te stemmen. Zo 
zorg je voor samenhang binnen je team.  
Je richt processen in om de kwaliteit en uniformiteit van de adviesrapporten continu te verbeteren. 
Daarmee volgen jullie de ontwikkeling in de rapporten en de trends daarin. Ook signaleren jullie zo 
de risico’s die daaruit voortkomen.  
 
4. PROFIEL 
 

 WO opleiding in technische richting of aantoonbaar verkregen kennis door ervaring in 
bijvoorbeeld bouwkunde en/of civiele techniek.  

 Ervaring met strategie (door)ontwikkeling en het inrichten en sturen op continu verbeteren 
binnen een jonge (lerende) organisatie.  

 Ervaring met professioneel opdrachtgeverschap bij de inzet van externe partijen.  

 Ervaring met werken met interne en externe stakeholders / opdrachtgevers.  

 Aantoonbaar succesvol in het leiden van een team / organisatie-onderdeel.  

 Aantoonbare managementkwaliteiten.  
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Politiek-bestuurlijk sensitief 

 Omgevingsbewustzijn 

 Strategisch  

 Analytisch  

 Verbindend  

 Coachend en faciliterend leidinggeven 

 Reflectief 

 Positief kritisch  

 
6. INSTITUUT MIJNBOUWSCHADE BIEDT JOU 
 
Een dynamische werkomgeving waarin je bijdraagt aan een maatschappelijk relevant vraagstuk door 
jouw expertise in te zetten. Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt 
uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van 
anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent 
nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen 
van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact. 
 



   
 

 

 

 

 

 

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, 
geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke 
vraagstukken in divers samengestelde teams maakt haar effectiever, innovatiever en het werk 
leuker. 
 
Het salaris bedraagt maximaal € 6.547,- bruto per maand op basis van 36 uur per week (Schaal 13 
cao Rijk). Definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Naast het salaris ontvang 
je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. 
Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf 
samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten 
uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden 
aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en 
loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire 
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige 
vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Nienke Rooda 
06-29159797 
 


