
  
    

De gemeente Midden-Drenthe is een ambitieuze gemeente: prettig & veilig wonen, 

verduurzaming & energietransitie en (burger)participatie zijn de speerpunten voor de 

komende jaren. De plattelandsgemeente in het hart van Drenthe wil ook dat de 

dienstverlening aan de ruim 33.000 inwoners, vele bedrijven en organisaties nog beter wordt 

Bestuursakkoord 2022 - 2026.pdf (middendrenthe.nl). Dat kan niet anders dan wanneer de 

ambtelijke organisatie en de bedrijfsprocessen op orde zijn, geborgd zijn en soepel verlopen. 

De teams Advies, Financien en ICT zoeken een manager die hen helpt die ambities waar te 

maken. 

 

Voor de gemeente Midden-Drenthe zoeken wij een 

 

Manager Bedrijfsvoering 

 

Uitdagend en ambitieus 

Als lid van het nieuwe directieteam bouw je samen met de Gemeentesecretaris/Algemeen 

directeur en je collega Manager Dienstverlening aan een flexibele, robuuste en moderne 

organisatie. Die organisatieontwikkeling kenmerkt zich door meer te sturen op hoofdlijnen 

aan de voorkant, in te zetten op persoonlijk leiderschap, eigenaarschap en politieke 

sensitiviteit. Jouw teamleiders weten dat je een goede sparringpartner bent bij hun 

inhoudelijke- en HR-taken. Samen met je teamleiders stuur je op resultaten, integrale 

beleidsontwikkeling en – uitvoering.  

Het (her)inrichten van de teams is inmiddels gestart: het team Financien is nu onder meer 

bezig met de vraagstukken positionering concern control, begrotingscyclus en advisering. 

Het team Informatisering en belastingen zet in op een verhoging van de interne 

dienstverlening. Daarnaast wordt er inhoud gegeven aan het nieuwe informatiebeleid, 

waarbij diverse systemen worden vernieuwd en processen opnieuw worden ingericht. Het 

team Advies richt o.a. nieuwe HR-processen in, ontwikkelt in opdracht van het 

managementteam HR-speerpunten, houdt de inkoopprocedures onder de loep, stemt 

juridische advisering af met andere teams en wordt er gewerkt aan een adequate 

communicatie voor de organisatie. De overkoepelende thema’s zijn verdere 

professionalisering van advisering en ondersteuning, ‘samen kom je verder’, 

talentontwikkeling en besluitvorming in een politiek-bestuurlijke context. 

Bovenstaande zijn pittige uitdagingen voor de manager Bedrijfsvoering. Die uitdagingen 

vraagt om strategisch inzicht, ondernemerschap, leiderschap en optimisme. 

 

  

https://www.middendrenthe.nl/website/document/docnr/12039119/Bestuursakkoord%202022%20-%202026.pdf


  
 

 

Leiderschap 

Leiderschap is mensenwerk. Van de manager verwachten we verbindend leiderschap en 

uitstekende managementvaardigheden en het vermogen op een resultaatgerichte wijze te 

binden en te motiveren. Je spreekt mensen aan, bent toegankelijk, reflectief op je eigen 

gedrag en een persoonlijk voorbeeld als het gaat om het tonen van gewenst gedrag. 

 
Als cultuurdrager: 
 

❖ houd je de strategische doelen in het oog en bewaak je de prioriteiten 
❖ inspireer je de teamleiders met energie en humor en zorg jij ervoor dat  zij worden 

ingezet op hun kwaliteiten 
❖ behoud en bevorder je de goede sfeer, bied je veiligheid en geef je vertrouwen 
❖ schep je ruimte voor discussie en zorg je voor heldere communicatie en 

besluitvorming 
❖ weet je wat het is om in een politiek-bestuurlijke context te werken 

 
Ben jij die ambitieuze manager met een bedrijfskundige achtergrond (HBO+/WO werk- en 

denkniveau) en ben je ervaren en heb je een gerijpte opvatting als manager in complexe, 

veranderende organisaties? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Procedure 

Heeredwinger Advies ondersteunt de gemeente Midden-Drenthe bij de werving en selectie 

van de nieuwe manager Bedrijfsvoering. Je kunt Mirjam Smit bellen voor nadere informatie 

en een ontmoeting: 06-25125086 en m.smit@heeredwinger.nl  

De sluitingsdatum is 9 december. 

 

De functie is ingedeeld in schaal 13 (CAO-gemeenten). Naast een salaris van maximaal        

€ 6.616,- bruto per maand krijg je bij ons een individueel keuzebudget van 17,05% 

(waaronder vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Deze extra salariscomponent kun je naar 

eigen wens flexibel inzetten. De gemeente Midden-Drenthe biedt daarnaast nog diverse 

secundaire arbeidsvoorwaarden zoals flexibele werktijden, hybride werken, betaald 

ouderschapsverlof en ruime opleidingsmogelijkheden.  

 
 

 

 


