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1. GEMEENTE AMERSFOORT  
 
De gemeente Amersfoort is een groeiende stad met ruim 157.000 inwoners. De regio, en daarmee 
ook Amersfoort, ontwikkelt zich in hoog tempo, met veel innovaties en initiatieven. De organisatie 
beweegt hierin mee en zet zich in voor een duurzame stad waar iedereen prettig kan wonen en 
werken. 
 
Als regiogemeente werkt Amersfoort nauw samen met diverse externe partijen. Hierdoor kan de 
ambtelijke organisatie relatief klein blijven en zijn de lijnen kort. Zo kan Amersfoort in een informele 
cultuur resultaatgericht werken aan grootstedelijke vraagstukken waarvoor de gemeente zich gesteld 
ziet. Werken voor Amersfoort doe je vanuit je DNA: dichtbij, nieuwsgierig en aanspreekbaar. 
 
De gemeente staat voor een schaalsprong, met alle bijbehorende uitdagingen in de breedte op het 
gebied van o.a. mobiliteit, infrastructuur, wonen en dienstverlening. Het instapmoment is uniek: met 
een nieuw college op komst staat Amersfoort aan de vooravond van verdere bestuurlijke 
vernieuwing, groei en professionalisering Om dit te realiseren is verbinding en afstemming op alle 
fronten noodzakelijk, zowel binnen de gemeente als met de provincie, het Rijk en Brussel. Een 
interessant en dynamisch speel- en krachtenveld waar u als afdelingsmanager in terecht komt.  
 
 
Naar de website: https://www.amersfoort.nl  
 
 

Plaats in de organisatie 
 
De gemeente Amersfoort is een platte organisatie met een tweehoofdige directie, bestaand uit de 
algemeen directeur/gemeentesecretaris en de directeur Bedrijfsvoering. Onder de directie is een 
breed team van negentien afdelingsmanagers gevormd. Daarnaast is er de concerncontroller die 
rechtstreeks aan de directie rapporteert. Afhankelijk van de omvang van de teams sturen de 
afdelingsmanagers het team rechtstreeks aan of via teammanagers. 
 
De centrale afdeling Financiën en Advies bestaat uit drie teams: het team PCA (Planning, Control en 
Advies), het team Adviseurs (financieel/inkoopadviseurs) en het team Administratie. De afdeling telt 
in totaal ongeveer 60 medewerkers.  



   

 

 

De afdelingsmanager stuurt zelf direct het team PCA aan en daarnaast de twee teammanagers van 
de teams Administratie en Adviseurs. Het team PCA bestaat uit strategisch-financieel adviseurs, 
medewerkers Planning & Control en medewerkers Administratieve organisatie en Interne 
Beheersing; in totaal ongeveer 15 fte. 
 
Naast de aansturing en verdere professionalisering van de afdeling maakt de uitdaging waar 
Amersfoort voor staat de functie interessant en uitdagend. Hoe kan de afdeling Financiën en Advies 
vanuit expertise bijdragen aan de schaalsprong? Het afdelingshoofd is nadrukkelijk sparringpartner 
en adviseur van de beide directieleden en het lijnmanagement. Speerpunten zijn o.a. het verder 
verbeteren van kwaliteit van de advisering, het uitwerken van een investeringsstrategie voor de 
komende jaren en digitaliserings- en automatiseringsvraagstukken.  
 
De afdelingsmanager Financiën en Advies rapporteert aan de directie. 
 
 
2.      FUNCTIE 
 
Als afdelingsmanager bent u een belangrijke schakel in de financiële besturing en bedrijfsvoering van 
de organisatie. U bent verantwoordelijk voor de gemeentebrede financiën, waaronder een goede 
uitvoering van de gehele planning- & controlcyclus en financiële advisering over college- en 
raadsvoorstellen. Bij de financiële vraagstukken, die door de afdeling worden behandeld, weet u de 
organisatiebrede processen en bestuurlijke dwarsverbanden te overzien. Hierbij bewaakt u de 
integraliteit van beleid, uitvoering, processen en business cases in nauwe samenwerking met de 
concerncontroller.  
 
U brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan college en management met het oog op de 
realisatie van de bestuurlijke en financiële strategie. U draagt bij aan een goede dialoog met het 
management doordat u samenwerking organiseert en faciliteert. Uw proactieve en onafhankelijke 
inbreng helpt het financieel bewustzijn in de gemeentelijke organisatie te verbeteren.  
 
U bereikt doelstellingen met een team van enthousiaste en gedreven professionals van verschillende 
niveaus en aandachtsgebieden. U stuurt hen op een inspirerende, effectieve en verbindende manier 
aan. U vindt een goede financiële beheersing en verantwoording een belangrijke randvoorwaarde 
voor gemeentelijk beleid en gaat daar net zo vol voor als voor strategische thema’s.  
 
De afgelopen vijf jaar heeft de afdeling Financiën en Advies gebouwd aan een solide inrichting van de 
afdeling, waarin werkzaamheden/taken op het juiste niveau zijn belegd, medewerkers op de juiste 
plek zitten en samenwerking en de ‘checks & balances’ tussen teams zijn geoptimaliseerd. Vanuit uw 
visie op de doorontwikkeling van het vak en de afdeling Financiën en Advies kunt u hierop 
doorbouwen. Samen met de twee teammanagers en het team PCA bouwt u verder aan de 
ontwikkeling van de afdeling en de onderliggende producten en processen, zodat medewerkers nog 
beter tot hun recht komen en resultaten kwalitatief verbeteren. Denk aan het verder uitbouwen van 
de professionaliteit, het inzetten op automatisering en digitalisering en het bijdragen aan 
toekomstige financiële uitdagingen in relatie tot brede organisatieontwikkelingen en 
maatschappelijke opgaven.  
 



   

 

 

Als coachend leidinggevende stuurt u resultaatgericht op hoofdlijnen en op output; u durft te 
vertrouwen op de steun en vakkundigheid van uw teamleden. Door, waar mogelijk, zaken los te laten 
stimuleert u hen in hun professionele groei.  
 
In een tijd waarin gemeentelijke financiën en gemeentebrede ambities in een groeiende stad een 
steeds grotere uitdaging vormen, en met de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw 
coalitieakkoord in zicht, voel u zich prettig in een creatieve, verbindende voortrekkersrol en ziet u 
kansen.  
 
 
3.      PROFIEL 
 
U bent een empatische en verbindende leidinggevende, werkt prettig samen en bent een 
strategische gesprekspartner voor directie en bestuur. U weet hoe u effectief doelen bereikt en hoe 
u onafhankelijkheid behoudt in een complex krachtenveld. 
 
Omgevingssensitiviteit en organisatiesensitiviteit zijn belangrijk; u heeft een goede politiek-
bestuurlijke antenne en vertaalt ontwikkelingen naar wat dit betekent voor de afdeling Financiën en 
Advies en uw drie teams. Verbinding en samenwerking staan voorop: met directie en bestuur, de 
concerncontroller, uw teams en alle overige collega’s. U herkent zich in onderstaand profiel: 
 

 Afgeronde wo opleiding (bedrijfseconomie/financiën) 

 Minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke, integraal verantwoordelijke managementpositie  

 Relevante ervaring in een complexe gemeentelijke organisatie  

 Aantoonbare resultaten op het gebied van organisatie- en teamontwikkeling 

 Ervaring met verandermanagement/transitievraagstukken 
 
 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 
De gemeente Amersfoort hecht aan diversiteit en inclusiviteit.  
 

 Verbindend, enthousiasmerend en gericht op samenwerking 

 Nieuwsgierig en creatief 

 Stevige gesprekspartner 

 Organisatie en politieke sensitiviteit 

 Strategisch denken, visie en overzicht 

 Proactief en betrokken 

 
 



   

 

 

5. GEMEENTE AMERSFOORT BIEDT  
 
De gemeente Amersfoort biedt u een verantwoordelijke en maatschappelijk betrokken functie in en 
informeel-zakelijke organisatie. Amersfoort geeft u de ruimte om uw talenten verder te ontwikkelen 
en investeert in uw groei. De gemeente Amersfoort kent goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  
 
Inschaling geschiedt in schaal 15 op basis van een 36-urige werkweek. De gemeente Amersfoort vindt 
duurzaamheid belangrijk en wil milieuvriendelijk woon-werkverkeer stimuleren. Hier vloeit uit voort 
dat er geen reiskostenvergoeding is. Van kandidaten wordt verwacht dat zij woonachtig zijn in (of 
bereid zijn te verhuizen naar) de regio. 
 
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Mark Olman, regiodirecteur West.  
 
06-27 50 73 84 
mark.olman@beljonwesterterp.nl.  
 

mailto:mark.olman@beljonwesterterp.nl

