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Regisseur Planning & Control / Referentienummer: C2019138 

CNTRL F 

CNTRL F zoekt een regisseur planning & control voor de gemeente Dronten. 

About the organization and the role: 

De gemeente Dronten is een jonge gemeente met lef. In veertig jaar tijd groeide de gemeente 
Dronten uit tot een gemeente met meer dan 40.000 inwoners. Het thema “Dronten geeft je de 
ruimte” voert dan ook verder dan de fysieke ruimte in de gemeente. Ook in de organisatie van de 
gemeente Dronten: daar worden talenten benut! 
  
Bij gemeente Dronten werken we vanuit een gemeenschappelijke visie volgens de 4 V´s: Vertrouwen, 
Vakmanschap, Verbinding en Vernieuwingskracht. De gemeente Dronten is opgedeeld in drie 
vakgebieden, namelijk Ruimtelijk Domein & Dienstverlening, Sociaal Domein en Bedrijfsvoering. (zie 
ook: www.dronten.nl). 
 
De functie 
 
Als gevolg van personele wisselingen, zijn wij op zoek naar een ambitieuze en energieke 
Regisseur Planning & Control | team Financiën, Planning & Control en Inkoop 
 
Je coördineert de totstandkoming van alle Planning & Control-documenten (kadernota, begroting, 
jaarstukken, voortgangsrapportages). Het stroomlijnen van deze processen vindt plaats door middel 
van het softwarepakket LIAS. Je ontwikkelt daarnaast samen met de andere collega’s het financieel 
beleid voor de gemeente Dronten.  
  
Deze functie vraagt naast vakbekwaamheden ook om een aantal andere vaardigheden: bestuurs-
sensitiviteit, dienstverlenend gedrag, stressbestendigheid en verder ben je kritisch op je eigen 
handelen. 
  
Specifiek voor deze functie is de competentie samenwerken van belang: samen met de andere 
teamleden en de budgethouders richt je de activiteiten op het gemeenschappelijke doel. Je stelt het 
concernresultaat op de eerste plaats en zet je daarvoor in. Je weet van aanpakken, je hebt een 
positieve instelling en verder denk je in oplossingen en ben je ijzersterk in communicatie. 
 
 
Start datum: 12 Augustus 2019 
Duur van de opdracht: 6 maanden, met 2x 6 maanden verlengingsoptie 
Uren per week: 32 uur per week 
Tariefsindicatie: Euro 70/ uur (excl BTW) 
Sluitingsdatum: 23 juli 2019 

http://www.dronten.nl/

