
                                                                                                   
  
 

Voor het Alfa-college komt Heeredwinger Advies graag in contact met kandidaten voor de positie 
van 
 

Manager HRM, 
 
een visionaire en daadkrachtige manager, bewezen succesvol in complexe contexten, die het Alfa-
college en het HRM team ondersteunt bij het integraal en efficiënt vorm geven aan de 
vernieuwing van beleid en instrumenten. Een inspirerende en analytische strateeg die de impact 
snapt van ‘leven lang ontwikkelen’ en alle gremia weet te verbinden met werkbare concepten en 
initiatieven. 
 
 
Alfa-college 
Het Alfa-college leidt jongeren en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Ruim 
15.000 studenten worden begeleid door 1400 medewerkers in drie regio’s: Hardenberg, 
Hoogeveen en Groningen. De koers van het Alfa-college tot 2023 ligt vast in ‘Samen 
Ondernemend Leren’. Op de inzichtelijke site van het Alfa-college vindt u alle facts en figures. 
De kern van de organisatie wordt gevormd door de onderwijsteams. Die worden ondersteund door 
opleidingsmanagers en in totaal zes directeuren. Alle ondersteuning van het onderwijs is 
gebundeld in een service unit bedrijfsvoering onder leiding van een directeur bedrijfsvoering. De 
eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij de twee leden van het College van Bestuur. 
Zij sparren regelmatig met een actieve ondernemingsraad en een betrokken Raad van Toezicht. 
 
De service unit bedrijfsvoering telt zes afdelingen: onderwijs en kwaliteit, financiën, inkoop en 
business control, ICT, facilitair bedrijf, marketing, communicatie en voorlichting en HRM. De 
positie van manager HRM is vacant. Het team HRM telt acht adviseurs die ieder een locatie voor 
hun rekening nemen. Zij worden ondersteund door een beleidsadviseur, een management 
assistente, de manager en een subteam van vijf medewerkers die verantwoordelijk zijn voor 
ontwikkelings-, scholings- en professionaliseringsmogelijkheden van de medewerkers van het Alfa-
college. Het team is in deze samenstelling betrekkelijk nieuw. De vorige manager heeft elders een 
positie geaccepteerd. 
 
 
Opgaven 
Het Alfa-college transformeert naar een regionale en aansprekende onderwijsaanbieder met een 
wervende portfolio voor verscheidene doelgroepen in de samenleving. Dit ‘leven lang ontwikkelen’ 
is de kern van de strategische koers. De belangrijkste uitdaging voor het HRM team is om input 
(analyses, voorstellen) te leveren die bijdraagt aan de realisatie van deze koers. Het Alfa-college 
werkt al aan een initiatief om een aantrekkelijke en toekomstbestendige werkgever te zijn en te 
blijven. Maar ‘leven lang ontwikkelen’ impliceert ook dat gewerkt moet worden aan thema’s als de 
docent ‘nieuwe stijl’, flexibilisering van de personele inzet, een nog betere ondersteuning, vitaliteit, 
duurzame inzetbaarheid en mobiliteit. De opgave is om het gedachtengoed binnen de organisatie 
en de al ingezette ontwikkelingen in samenhang te brengen en om te zetten naar werkend en 
gedragen beleid en instrumenten. Data analyse, gebruik van nieuwe technologieën en nauwere 
samenwerking met de afdelingen ICT en Marketing zijn dan onontbeerlijk. Het team HRM is 
vanzelfsprekend ook verantwoordelijk voor de ondersteuning van het management en de 
medewerkers op de locaties. Die parallelle inzet, zowel centraal als decentraal, vraagt om een 
nauwgezette prioritering.  
 



                                                                                                   
  

 
Dat veronderstelt helderheid en overeenstemming over positie, rolopvatting en taken en ook 
afstemming tussen locatie plannen en het jaarplan van het team HRM. De discussie daarover 
moet onder leiding van de nieuwe manager HRM worden voortgezet waarbij ook aandacht 
gegeven wordt aan de doorontwikkeling van alle adviseurs in het betrekkelijk nieuwe team tot 
HRM business partner, overigens zonder aandacht te verliezen voor de behoeften van de 
medewerkers van het Alfa-college. Prioritering en teamontwikkeling gaan hand in hand met een 
focus op samenhang, efficiency en draagvlak. 
 
De nieuwe manager HRM is lid van het managementteam van bedrijfsvoering en is in die 
hoedanigheid medeverantwoordelijk voor de output en de kwaliteit van de ondersteuning van het 
primaire onderwijsproces. Betrokkene onderhoudt een nauwe, strategische adviesrelatie met de 
verantwoordelijke portefeuillehouder in het College van Bestuur, vanzelfsprekend in dialoog met 
de directeur bedrijfsvoering. De manager HRM faciliteert ook het functioneren van de 
medezeggenschap en is periodiek gesprekspartner voor de locatie-directeuren om voeling te 
houden met de vraagstukken en dynamiek op de locaties. Ook extern wachten verschillende 
gesprekspartners, bijvoorbeeld over CAO vraagstukken en landelijk beleid. 
De nieuwe HRM manager is bij alle overlegsituaties alert op efficiency, tempo en besluitvorming. 
 
 
Kwalificaties 
Het Alfa-college heeft een gedragen beeld van de skills en de persoonlijkheid van de nieuwe 
manager HRM. U bent bij voorkeur academisch gevormd (HRM, bedrijfskunde). U heeft ervaring, 
zo mogelijk ook als manager van het primair proces, in grotere organisaties met staf/lijn dynamiek 
en centraal/decentrale verhoudingen. U kunt ons laten zien dat u werkt vanuit visie, die gedragen 
wordt door alle geledingen binnen de organisatie en een nauwkeurige omgevingsanalyse. Een 
visie waarmee u vorm heeft gegeven aan organisatie- en teamontwikkeling en grotere 
transformaties. Uw aanpak blinkt uit door conceptueel denken, een integrale benadering, 
draagvlak en resultaat. De grondslag voor uw denken en handelen wordt ook bepaald door 
analyses en data, overwegingen van efficiency, timing en haalbaarheid in een complexe context. 
U overtuigt uw interne en externe gesprekspartners met een dienende en richtinggevende inzet 
die getuigt van kennis van zaken en antwoord geeft op voorliggende vraagstukken en opgaven. U 
bent bewezen succesvol door uw relationele gaven. U bent een plezierige gesprekspartner voor 
alle gremia in de organisatie. U schakelt en verbindt met natuurlijke souplesse en vanzelfsprekend 
gezag. U stelt, waar nodig, grenzen en bent ook in staat om doortastend te versnellen. Uw 
handelen wordt gedomineerd door een uiterste sensitiviteit voor mens en organisatie en het 
vermogen om op het juiste moment de juiste dingen te doen. Uw interventie repertoire als 
adviseur en leidinggevende is gerijpt. Uw plezierige zakelijkheid en handelingssnelheid werken 
aanstekelijk. 
 
 
Procedure 
Heeredwinger Advies ondersteunt het Alfa-college bij de werving en voorselectie van kandidaten 
voor deze positie. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Jacques Heldoorn 
(j.heldoorn@heeredwinger.nl/0625024328). Hij ontvangt ook graag uw reactie. De sluitingsdatum 
is zondag 14 februari. In de periode 15 februari tot 1 maart doet Heeredwinger Advies de 
voorselectie gesprekken. Op of omstreeks 1 maart presenteert Heeredwinger Advies de meest 
gekwalificeerde kandidaten bij het Alfa-college. 
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Begin maart vinden de gesprekken plaats met een selectie- en een adviescommissie. De 
selectiecommissie zal tenminste bestaan uit de directeur bedrijfsvoering, een collega manager, 
een locatiedirecteur en het verantwoordelijk lid uit het College van Bestuur. De adviescommissie 
wordt gevormd door de collega’s van de afdeling HRM en een manager uit het managementteam 
bedrijfsvoering. De samenstelling van de beide commissies is nog niet definitief. Na de eerste 
ronde gaan een beperkt aantal kandidaten door naar een tweede ronde met een gecombineerde 
commissie. In die gesprekken staat een case centraal. De procedure sluit met een assessment 
center, een referentie onderzoek en een ontmoeting met de beide leden van het College van 
Bestuur. 
 
De CAO MBO is van toepassing. Het maximale bruto maandsalaris bedraagt € 6065,- exclusief 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering (schaal 13). 

 


