
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering 

(32-36 uur) 

Functie 
Werken in een dynamische organisatie waar jij als professional een hoogwaardige bijdrage kunt leveren? 
Ben jij de vakspecialist die zijn sporen op het gebied van bedrijfsvoering heeft verdiend? Dan ben jij het 
afdelingshoofd Bedrijfsvoering waarnaar de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) op zoek is. 
 
Binnen Bedrijfsvoering vallen de disciplines Finance & Control, Personeel en Organisatie, ICT en 
Huisvesting/ Facilities. Jij stuurt  daarmee direct de Controller, P&O coördinator en de ICT coördinator aan. 
Je bent lid van het Management Team en verantwoordelijk voor het vertalen van het strategisch beleid naar 
jouw specifieke aandachtsgebieden. Voor het bestuur en de directie ben jij een stevige sparringpartner en 
je draagt daarmee wezenlijk bij aan de strategie van de organisatie als geheel. 
 
Concreet ben je verantwoordelijk voor: 
 

• het aansturen van de onder jouw ressorterende disciplines 

• het vertalen van het strategisch beleid naar jouw aandachtsgebieden en het initiëren van een 
integrale ontwikkeling en uitvoering daarvan 

• het opstellen van een (meer)jarenplan voor bedrijfsvoering en realisatie van de overeengekomen 
doelen 

• het adviseren over de uitgangspunten en kaders voor de (meerjaren) begroting aan bestuur, directie 
en management 

• het bouwen en onderhouden van een netwerk op management niveau met bestaande deelnemers 
van de organisatie  en andere overheden 

 
Functie-eisen  
De BSGR zoekt een afdelingshoofd met een stevige bedrijfseconomische / financiële achtergrond op 
academisch niveau (universitair en/of MBA). 
Minimaal 5 - 10 jaren ervaring in een soortgelijke functie is een vereiste met name op het financiële vlak. 
Een zakelijke en resultaatgerichte instelling gecombineerd met zeer goede conceptuele en analytische 
vaardigheden is een must, evenals een hands-on mentaliteit en de drive om als professional zelf ook een 
inhoudelijke bijdrage te leveren aan de processen. Kennis/ ervaring met lokale belastingen is een pre. 
Je voelt je thuis in de informele cultuur van de BSGR en je bent minimaal 32-36 uren per week beschikbaar. 
Hybride werken is mogelijk. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden jou een baan in een dynamische omgeving die gericht is op de toekomst, met aantrekkelijke 
arbeidsvoorwaarden. De BSGR is een op ontwikkeling gerichte organisatie waarbij iedere medewerker 
volop de kans wordt geboden zijn of haar talenten maximaal te benutten en te ontwikkelen. Salariëring vindt 
indicatief plaats op schaalniveau 14 van de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties(SGO).  
 
Over BSGR 
De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is een samenwerkingsverband op het gebied van 
belastingen tussen het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, 
Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude. 
Wij voeren de heffing en invordering van meerdere lokale belastingen uit namens onze deelnemende 
partijen. Daarnaast bepalen wij de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken binnen de 
aangesloten gemeentes. De BSGR is een professionele, informele organisatie met korte lijnen en een 
goede sfeer. Speerpunt van de BSGR is om de hoogste kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke kosten.  
 
Geïnteresseerd? 
Hebben we je interesse gewekt en wil je graag meer weten over de functie, neem dan contact op met  
Lidy van Kesteren, directeur, telefoonnummer 06-21866404. Wil je direct solliciteren, stuur dan je 
motivatiebrief en CV naar P&O@bsgr.nl. Reageren op deze vacature kan tot 28 maart 2023.  
 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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