
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Waterschap Vechtstromen 

 Teammanager Financiën, Juridische Zaken & Inkoop (FJI) 
 
 “In verbinding met de omgeving” 

 
 
Standplaats:  mogelijkheid om vanuit diverse locaties te werken   
 

 
In het team Financiën, Juridische Zaken & Inkoop wordt gezocht naar een breed georiënteerde manager 
die het team leidt in het maken van de vertaalslag van de nieuwe omgevingseisen naar de interne 
organisatie en de ontwikkeling van het team, medewerkers en functies. Zo zorg jij op jouw manier voor 
schoon, veilig en genoeg water. Wil jij waarde creëren en toevoegen? Grijp dan deze kans en reageer.  
 
1. WATERSCHAP VECHTSTROMEN 
 
Met zorg voor schoon, voldoende en veilig water wil het waterschap bijdragen aan een aantrekkelijke 
leefomgeving: dat is de missie. Dat doet zij vanuit een blauwgroene ambitie met aandacht voor 
vergroening en met klimaat, schoon water en duurzaamheid als onderliggende opgaven. Ook wil het 
waterschap bedrijven op een goede manier faciliteren. Het waterschap doet dit zo duurzaam en 
kostenbewust als mogelijk. Met elkaar. Meer dan 500 medewerkers steken elke dag hun handen uit 
de mouwen om voor het water te zorgen in Twente, Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe. 
 
Als de link wordt gelegd tussen het werk van het waterschap met de actualiteit, dan laat het zich raden 
dat dit geen sinecure is. Het waterschap staat voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, 
de eisen aan de kwaliteit van het water en het streven naar duurzaamheid. Maar ook andere 
maatschappelijke opgaven, zoals bijvoorbeeld de aanpak van de stikstof problematiek en de 
woningbouwopgave, zorgen voor een steeds complexer wordend speelveld. Dit vraagt van het 
waterschap om steeds meer in samenwerking met andere overheden en maatschappelijke partners te 
opereren.  
 
Op trendsettende en vernieuwende wijze wil het waterschap een aantrekkelijke leefomgeving creëren. 
Vanuit een gedeelde passie voor water wordt dan ook op diverse schaalniveaus intensief en 
vernieuwend samengewerkt met externe partners, om vanuit krachtige netwerken gezamenlijk en 
effectief maatschappelijke doelen te realiseren. Intern wordt continu gebouwd aan een organisatie die 
flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de buitenwereld en daar als dé partner geldt wanneer het gaat 
om (het delen van) waterkennis. Ook in werkgeverschap wil het waterschap trendsettend zijn, binnen 
een lerende organisatiecultuur. Eén van de kenmerken hiervan is dat verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie worden belegd.  
 
 
Naar de website: https://www.vechtstromen.nl 
 
 

https://www.vechtstromen.nl/


   

 

 

 

 

 

 

Plaats in de organisatie 
Als teammanager FJI kom je te werken binnen het programma Besturen & Organiseren. Je bent 
afwisselend werkzaam vanuit onze werklocaties Almelo, Hardenberg, Sleen, Hengelo, Vriezenveen en 
Emmen. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur Besturen & Organiseren. Je werkt 
integraal samen met andere teammanagers.  
 
 
2.  DE TEAMS  
 
Het team Financiën, Juridische Zaken en Inkoop heeft in de laatste jaren gewerkt aan de 
doorontwikkeling van planning, control en financiën, de versterking van de juridische advisering en het 
optimaliseren van inkoopbeleid. De uitdaging voor de komende periode is het verder oppakken en 
borgen van deze ontwikkelingen. Een pittige opdracht, omdat de maatschappelijke ontwikkelingen die 
impact hebben op de organisatie in het algemeen en het team in het bijzonder elkaar in snel tempo 
opvolgen. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van het team, het sturen op beschikbare en benodigde 
capaciteit en het stellen van prioriteiten. Planning en control en financiën hebben een belangrijke 
bijdrage in het vergroten van de realisatiekracht van de organisatie. Qua juridische advisering vragen 
ontwikkelingen als de Omgevingswet, de Wet Open Overheid, de Digitale Overheid, maar ook 
complexer wordende gebiedsprocessen om een verdere doorontwikkeling van juridische zaken. En 
binnen het inkoopbeleid staat de doorontwikkeling op belangrijke speerpunten duurzaamheid, 
innovatief aanbesteden en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Alle disciplines 
hebben een opgave in verbindend werken en denken tussen de inhoudelijke opgaven van het 
waterschap en het werkveld van het team.  
 
Binnen het team FJ&I werken circa 30 collega’s in verschillende vakgebieden. Ook control valt 
hieronder, waarbij de concerncontroller functioneel leiding geeft aan de business controllers. 
Bovendien is recent de functie van coördinator ingevuld ter ondersteuning van de teammanager. De 
coördinator verzorgt de afstemming van de werkzaamheden en functionele aansturing van de clusters 
Financiën en Inkoop. Het cluster Juridisch blijft onder directe aansturing van de teammanager. Binnen 
het team valt tot slot ook de functie van functionaris Gegevensbescherming. Je treft een team aan met 
hoge betrokkenheid, heel veel kwaliteit in zowel theoretische als praktische kennis en een goed 
saamhorigheidsgevoel binnen het team.  
 
Jouw toekomstige collega Erik Reuvers (business controller) zegt hierover: “team FJ&I faciliteert en 
adviseert de organisatie, van bestuur tot medewerkers bij het besturen, beheersen en verantwoorden. 
Dit doen we proactief vanuit onze verschillende expertises, denkend vanuit de opgave van 
Vechtstromen en de behoefte van de stuurders om te kunnen (bij)sturen. Wij zoeken een teamleider die 
hier samen met ons verder vorm en inhoud aan geeft”. 
 
 
 
  



   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Als teammanager leid je het team in de transitie, door middel van heldere en uitdagende resultaat- 
en ontwikkeldoelstellingen. Jij weet je team te inspireren en het beste uit zichzelf te halen.  

 
 Je geeft leiding aan het team Financiën, Juridische zaken en Inkoop. Je bent integraal 

verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team. 

 Je bent verantwoordelijk voor (de kwaliteit van) de resultaten voortvloeiend uit de doelen en 
inspanningen uit de programmabegroting voor zover ze het aandachtsgebied van het team 
betreffen en in het bijzonder voor het proces en de kwaliteit van de planning en control producten. 

 Je inspireert jouw team door richting en sturing te geven aan het bereiken van resultaat- en 
ontwikkeldoelstellingen. Je stimuleert en motiveert medewerkers in hun eigen ontwikkeling en tot 
het behalen van maximale resultaten. 

 Je bent in staat om vanuit de keten te denken en te sturen op aansluiting van beheer, advies en 
strategie. Hierbij weet je klantvragen te vertalen naar inzet en ontwikkeling van mensen. 

 Je werkt nauw samen met collega teamleiders in de ontwikkeling van de organisatie, de 
ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de samenwerking. 

 Je bent capaciteitsleverancier voor projecten die onder de aansturing van collega teamleiders of 
programmaleiders vallen.  

 Je kunt de verbanden leggen en overziet de raakvlakken met andere afdelingen.  

 

 
4. FUNCTIE EISEN 
 

 Een afgeronde hbo/academische opleiding, bijvoorbeeld bedrijfskunde. 

 Minimaal 2 jaar ervaring als leidinggevende bij de lokale of regionale overheid. 

 Voldoende inzicht in overheidsfinanciën en financiële processen. 

 Kennis van en ervaring met de aansturing van de planning & control cyclus. 

 Affiniteit met Financiën, Juridische Zaken en Inkoop. 

 Aantoonbare ervaring en persoonlijke successen met veranderprocessen van teams. 

 Het vermogen om een strategische visie aan actuele vraagstukken uit de praktijk te linken. 

 Je hebt “iets” met water.  

 Voelt zich prettig binnen een politiek bestuurlijke context.  

 

 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Eerlijk, betrouwbaar en open.  

 Daadkrachtig en besluitvaardig. 

 Weet mensen te inspireren op het “waarom” en “wat” en te faciliteren op het “hoe”. 

 Samenwerkings- en ontwikkelingsgericht. 

 Bestuurlijk sensitief en maakt de verbinding op alle niveaus.  

 Analytisch, strategische denker met een helicopterview.  

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

6. WATERSCHAP VECHTSTROMEN BIEDT JE 
 
Vertrouwen staat bij het waterschap op één. Het waterschap wil graag een slagvaardige organisatie 
zijn, met wendbare medewerkers en geloven dat dit begint bij jou. Daarom biedt het waterschap jou 
alle vrijheid en al het vertrouwen om de beste versie van jezelf te zijn. En dat is nog niet alles, want als 
teammanager bij Waterschap Vechtstromen verdien je ook bij een 36-urige werkweek: 

 Een bruto maandsalaris tussen de € 4.264,- en € 6.041,- 

 Een keuzebudget van rond de 21% van je bruto jaarsalaris. Dit kan je vrij inzetten voor bijvoorbeeld 

extra verlof, extra vakantiegeld, een eindejaarsuitkering en noem maar op. Hier zit ook 8% 

vakantiegeld bij in. 

 De mogelijkheid om in overleg thuis en flexibel te werken. 

 Een aantrekkelijke reiskostenvergoeding. 

 Een flexibel inzetbaar verlof van 144 uur. 

 Een persoonlijk budget om opleidingen, cursussen en activiteiten te volgen die interessant zijn 

voor jouw vakgebied, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. 

 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 

Greetje Jakobs  

Regiodirecteur  

 

06 - 5022 1272 | greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 
 


