
   
 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Instituut Mijnbouwschade Groningen  

 Coördinator Finance & Control  
 
 Ontwikkelen, implementeren & professionaliseren  

 
 
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 herstellen. Dit is 
een voor Nederland unieke aanpak op het gebied van schadeafhandeling. 
 
Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de 
menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige 
situaties (AOS). 
 
Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers.  
Uitgangspunt is dat de burger zo goed mogelijk geholpen dient te worden.  
 
Een goede lopende P&C cyclus richting het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en 
IMG intern is cruciaal. Het cluster Finance & Control houdt zich bezig met financiën, (project)control, 
Interne Controle en procesbeheer. Het cluster bewaakt ook convenantafspraken overall en specifiek 
voor de eigen afspraken op F&C gebied, inclusief de regie op het inkoopproces.  
 
Het Cluster Finance & Control vormt samen met het cluster P&O en het team Facilitair en 
management ondersteuning de afdeling bedrijfsvoering die formeel sinds 1 december 2021 is 
opgericht.  
 
 
Naar de website: https://www.schadedoormijnbouw.nl   
 

 
Plaats in de organisatie 

Je maakt onderdeel uit van het cluster Finance & Control binnen de afdeling bedrijfsvoering. Als 
coördinator Finance en Control (F&C) coördineer je de taken van het F&C cluster en stuur je het 
cluster functioneel aan. Je rapporteert aan de Afdelingsmanager Bedrijfsvoering.  
 

https://www.schadedoormijnbouw.nl/


   
 

 

 

 

 

 

 
2.  FUNCTIE 
 
Er gaat veel aandacht uit naar het primaire proces, zorgen dat de aanvragers krijgen waar ze recht op 
hebben. Dit kan zijn op het gebied van fysieke schade, waardedaling of immateriële schade. 
Aandacht voor de bedrijfsvoering die hier onder ligt, is daarin belangrijk om uiteindelijk de aanvrager 
goed te bedienen. Werkt de organisatie op de meest efficiënte en effectieve manier en zijn 
uitvoeringskosten in verhouding met de uitgekeerde bedragen aan aanvragers? Wat vraagt dit van 
het cluster F&C en de verschillende uitvoerende organisatie onderdelen?  
Als coördinator F&C ben je samen met je cluster een belangrijke verbindende schakel tussen de 
(financiële) bedrijfsvoering en het primaire proces. Je weet je goed in te leven in het primaire proces, 
doet recht aan de uitgangspunten en weet dit te verbinden met (financiële) kaders en beleid. In dit 
maatschappelijke vraagstuk is dat continu balanceren. Doen we voldoende recht aan onze visie en 
missie? Hoe rijmt dit met de overhead? En ja, dat zal niet altijd even eenvoudig zijn, het vraagt veel 
samenwerking met de uitvoerende afdelingen, die ook de druk van buiten sterk voelen om het goede 
te doen. Je maakt zaken bespreekbaar die je signaleert in het proces, zo weet je mensen mee te 
krijgen richting een gebalanceerd financieel beleid. Je speelt in op veranderingen in beleidsdoelen 
van de organisatie en levert een wezenlijke bijdrage aan het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen 
van nieuwe ideeën/concepten in relatie tot het vakgebied F&C. Je doet dit pro actief, denkt vooruit 
en zorgt dat F&C latente vraagstukken vroegtijdig oppakt en de IMG organisatie hierin mede stuurt. 
Je coördineert de taken binnen je cluster en stuurt het cluster functioneel aan. Je bent een 
sparringpartner voor je collega’s, coacht en faciliteert ze waar nodig en brengt ze in positie om de 
organisatie van inhoudelijke ondersteuning te voorzien.  
Tevens ben je zelf inzetbaar als strategisch adviseur richting bestuur, directie, MT, medezeggenschap 
en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling op dit vakgebied. Met name gericht op de 
ontwikkelingen die de komende periode spelen; nieuwe taken en regelingen, andere manieren van 
afhandeling e.d.. 
Je werkt nauw samen met de directiecontroller, bijvoorbeeld in de afstemming die je verzorgd 
richting MT, directie, bestuur en medezeggenschap. 
 
Kortom; je ontwikkelt, implementeert, adviseert en ondersteunt het bestuur en MT bij de verdere 
professionaliseringsslag die het IMG maakt. 
 
Uiteraard heb je hierbij goede inhoudelijke expertise, maar misschien nog wel belangrijker is je 
generalistische blik om het geheel te overzien. Je collega’s in het team hebben een inhoudelijk 
adviserende rol richting de organisatie, jij ondersteunt ze in het goed uitvoeren van hun dagelijkse 
werk.  
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Functionele aansturing cluster Finance & Control, coördinatie werkzaamheden.  

 Ontwikkelen en professionaliseren finance functie binnen geheel IMG.  

 Strategisch adviseur richting bestuur, directie, MT en medezeggenschap.  

 Beleidsontwikkeling gericht op P&C cyclus.  



   
 

 

 

 

 

 

 Implementeren bestaand beleid en regelgeving.  

 Proactief ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten in relatie tot 

het vakgebied F&C. 

 In samenwerking met directiecontroller zorgdragen voor afstemming met MT, directie, bestuur 

en medezeggenschap. 
 
4. PROFIEL 
 

 WO werk- en denkniveau en een minimaal een HBO afgeronde opleiding, bij voorkeur in een 

financieel/economische/bedrijfskundige richting. 

 Ja, je neemt inhoudelijke kennis mee, maar bent bovenal een generalist die van nature 

samenwerking op zoekt en verbinding legt met de gehele organisatie.  

 Je hebt ruime werkervaring als senior adviseur bij voorkeur bij een uitvoeringsorganisatie. 

 Je hebt zicht op ontwikkelingen binnen je vakgebied en kunt deze vroegtijdig vertalen naar de 

IMG situatie. 

 Je hebt ervaring in professionaliseringsvraagstukken en verandermanagement. 

 Je stuurt op resultaat en samenwerking en hebt hier binnen een matrix organisatie ervaring mee 

opgedaan. 

 Je hebt ervaring met het integraal oppakken van F&C-thema’s, op een proactieve wijze op. Je 

weet inhoudelijk en op resultaat te coachen en motiveren en hebt hier succesvolle ervaring mee. 

 Jij kijkt breder dan je eigen vakgebied en spart met collega’s bedrijfsvoering om samen tot een 

integraal advies te komen. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Pragmatisch. 

 Oplossingsgericht.  

 Organisatiesensitiviteit. 

 Overtuigingskracht. 

 Generalist. 

 Strategisch.  

 Oordeelsvorming. 

 Netwerken. 

 Motiveren. 

 Creativiteit. 

 

 
6. INSTITUUT MIJNBOUWSCHADE BIEDT JOU 
 
Een dynamische werkomgeving waarin je bijdraagt aan een maatschappelijk relevant vraagstuk door 
jouw expertise op het gebied van coördinatie en financiën 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 € 6.419,- 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 
 


