
 

 

 

 

 

 

 

 

Controller 

 

met een sterke persoonlijkheid, die ruime financiële expertise 

verbindt aan functionele onafhankelijkheid en 

te midden van de interne en externe dynamiek meebouwt aan 

een toekomstbestendige bedrijfsvoering 

 

 

Organisatie 

Zorgspectrum Het Zand (ZHZ) levert zorg aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (één van 

de acht landelijke centra in Nederland), complexe verpleeghuiszorg, thuiszorg aan huurders van 

appartementen in de woon- zorgcentra (zgn. extramurale zorg) en palliatieve zorg. Het Zand doet 

dit vanuit zeven fraaie locaties in de regio Zwolle. In totaal gaat het om circa 734 cliënten, 1247 

werknemers en een omzet van € 44,5 mio (bron jaarverslag 2016). 

 

Belangrijke kernwaarden van Het Zand zijn: Aandacht, Respect en Betrouwbaar. Deze kernwaarden 

zijn zowel van toepassing op de omgang met cliënten als medewerkers. Vergroten van het leefplezier 

en de zelfredzaamheid van cliënten zijn belangrijke pijlers binnen de zorgvisie van ZHZ. Dit is onder 

andere terug te zien in de bovengemiddelde waardering die de cliënten hebben voor de door de 

medewerkers van Het Zand geleverde zorg.  

 

Vanwege het niet tijdig en adequaat reageren op de veranderingen in financiering die vanaf 2015 in 

het kader van de hervorming langdurige zorg hebben plaatsgevonden, is Het Zand noodgedwongen 

bezig met een inhaalslag. Deze inhaalslag vraagt om ingrijpende, op de hele organisatie van 

toepassing zijnde maatregelen gericht op het realiseren van een duurzame gezonde bedrijfsvoering. 

Onder leiding van de nieuwe eenhoofdige Raad van Bestuur is een reorganisatie ingezet met als doel 

de aan de zorg ondersteunende activiteiten dichter bij de zorg te laten aansluiten, beter inzicht te 

verkrijgen in de ontwikkeling van de opbrengsten en kosten, een grotere flexibiliteit en een 

cultuuromslag gericht op een groter kostenbewustzijn in relatie tot kwaliteit van zorg. Dit heeft onder 

meer geleid tot het opnieuw samenstellen van de gehele managementstructuur en het herinrichten 

van de afdeling EAD. 

 

Essentiële uitgangspunten bij de reorganisatie zijn: 

 een sterke focus op de kernactiviteiten: intramurale verpleeghuiszorg (doelgroepen NAH, PG, 

Somatiek), revalidatiezorg, hospicezorg, dagbesteding integraal in het wonen, Kennis-en 

behandelcentrum en een ontwikkelopdracht voor de thuiszorg.  



 

 

 

 

 

 

 

 door kennis en expertise blijven ontwikkelen o.a. door scholing van personeel, het aantrekken 

van medewerkers met specifieke expertise en samenwerking met opleidingsinstituten in het 

werkgebied; 

 in samenwerking met maatschappelijke partners, collega’s en stakeholders in de regio. Met de 

hervorming van het stelsel van de ouderenzorg hebben verzekeraars en gemeenten zich in 

toenemende mate gepositioneerd als regisseur van de verschillende zorgmarkten. De 

gesprekken met deze stakeholders zijn voor Het Zand van groot belang om gunstige 

contractvoorwaarden af te spreken. Visie op kansen en mogelijkheden in het werkveld, analyses 

van de veranderingen en de kennis van de ervaring van cliënten zijn belangrijke 

gespreksonderwerpen tussen zorgkantoor, zorgverzekeraars, gemeenten en ZHZ.  

 door in te spelen op de arbeidsmarktproblematiek (arbeidsmarktagenda 2023). Hierbij is onder 

andere van belang het behouden van zorgprofessionals, het aanboren van potentiele 

zorgprofessionals, het vergroten van instroom van VIG-ers en verpleegkundigen en het 

verminderen van zorgafhankelijkheid, anders organiseren van werk, beter samenwerken in de 

keten.   

 

Belangrijk bepalend voor het slagen van de vereiste verandering is dat medewerkers voorbereid zijn 

én blijven op nieuwe ontwikkelingen en gebruik kunnen maken van de meest recente vakinhoudelijke 

kennis en inzichten. Daarnaast is financiële bewustwording bij medewerkers vereist. Een en ander 

zal moeten plaatsvinden in een lerende organisatie, waarin medewerkers de prikkel voelen hun eigen 

kennis en ervaring te vergroten én die met hun collega’s te delen.  

 

 

Functiebeschrijving 

De Controller is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het strategisch/tactisch financieel, 

economisch beleid binnen de organisatie en het adviseren van de RvB, Directie en RvT met betrekking 

tot financieel economische resultaten en risico’s. De functionaris rapporteert aan de Directeur 

Bedrijfsvoering en er vindt functionele afstemming plaats met de Teamleider Financiën en 

Administratie. In nauwe samenwerking met deze teamleider draagt hij/zij zorg voor het op 

resultaatgerichte wijze verder brengen van de organisatie op financieel gebied. De Controller maakt 

optimaal gebruik van de capaciteiten van de medewerkers F&A om te komen tot een optimaal service 

niveau van deze afdeling. 

 

Omdat het een nieuwe functie betreft dienen inhoud, vorm, processen, procedures, draagvlak en 

positionering van de functie de komende jaren nog ontwikkeld en verankerd te worden. Specifiek 

onderdeel van de opdracht voor de korte termijn is het transparant maken van essentiële 

exploitatiegegevens en managementinformatie door het ontwikkelen van een digitaal state of the art 

dashboard. Dit dashboard zal een bijdrage leveren aan het verstevigen van de relatie tussen zorg en 

financiën door een gezond kostenbesef bij alle medewerkers te realiseren uiteraard met behoud van 

optimale kwaliteit van zorg. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Taken 

Resultaatgebied: Analyseren van de exploitatie en jaarcijfers 

 initieert en begeleidt het begrotingsproces; 

 analyseert kwartaal en jaarcijfers organisatie breed; 

 analyseert exploitatiegegevens per locatie en productsoort; 

 analyseert effecten van genomen maatregelen ten aanzien van exploitatie en rapporteert 

hierover aan de Raad van Bestuur en Directie. 

 

Resultaatgebied: Adviseren van de Raad van Bestuur en MT 

 adviseert de RvB (gevraagd en ongevraagd) door middel van continue monitoring en beoordeling 

van externe ontwikkelingen m.b.t. bedrijfseconomische aangelegenheden en consequenties 

voor de bedrijfsvoering en het vastgoedmanagement; 

 signaleert tijdig eventuele wijzigingen in de financiële positie van organisatiedelen of de 

organisatie als geheel; 

 ondersteunt budgetbeheerders bij de interpretatie van managementinformatie en bij de 

doorrekening van de gevolgde bedrijfsvoering; 

 verricht bijzondere onderzoeken zoals het financieel beoordelen van 

samenwerkingsmogelijkheden en adviseert hierover; 

 is in voorkomende situaties het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht m.b.t. financiële zaken 

zoals de jaarrekening en de accountantsverklaring; 

 levert managementinformatie aan en stelt stuurinformatie beschikbaar (inrichten dashboard); 

 levert een bijdrage aan veranderprojecten en werkt de businesscase uit. 

 

Resultaatgebied: Planning en control  

 beoordeelt de haalbaarheid van ingediende beleidsplannen en investeringsvoorstellen; 

 stelt de financiële (meerjaren) kaderbrief op en stelt, na overleg met het management, de 

begroting op naar aanleiding van de kaderbrief; 

 stelt het controleplan op dat gericht is op risicobeheersing en voert dit uit en is contactpersoon 

voor de accountant; 

 ziet toe op een juiste uitvoering van de AO/IC procedure, rapporteert hierover aan de Raad van 

Bestuur en adviseert over verbetertrajecten. 

 

Resultaatgebied: Uitvoering van treasury (geldbeheersing-) activiteiten 

 stelt de liquiditeitsbegroting op en monitort continu de financieringsbehoefte en 

liquiditeitspositie van de organisatie; 

 adviseert de Raad van Bestuur over aan te trekken financieringsmiddelen en 

financieringsbehoefte op langere termijn; 

 regelt uitvoering van financiering met banken en overige financiële partners. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Functie-eisen 

Voor deze cruciale, centrale positie in een organisatie vol dynamiek zoeken wij iemand die meerjarige 

ervaring heeft in een vergelijkbare functie of als extern accountant vergelijkbare ervaring heeft 

opgedaan en beschikt over kennis op HBO niveau (minimaal opleiding HEAO BE/BA, aangevuld met 

bijvoorbeeld Hofam of een vergelijkbare opleiding). 

 

Hij/zij neemt een zelfstandige, onafhankelijke en proactieve rol aan, schakelt soepel en snel tussen 

de verschillende onderdelen van de organisatie (intern en extern), legt dwarsverbanden, werkt 

systematisch en is analytisch en cijfermatig sterk. Hij/zij heeft overtuigingskracht en is open, 

toegankelijk en resultaat- en klantgericht. Uitstekende communicatieve (mondelinge en 

schriftelijke), representatieve en verbindende vaardigheden als tact, integriteit en het kunnen 

overbruggen van belangentegenstellingen zijn absoluut vereist ten behoeve van de gesprekken met 

management en Bestuurder en het voeren van onderhandelingen met zorgverzekeraars, gemeenten 

en banken. 

 

Kennis en ervaring 

Hij/zij beschikt over: 

 een degelijke financiële achtergrond met minimaal opleiding HEAO BE/BA, aangevuld met 

bijvoorbeeld Hofam of een vergelijkbare opleiding; 

 meerjarige ervaring in een vergelijkbare functie of vergelijkbare ervaring die is opgedaan als 

bijvoorbeeld extern accountant; 

 ruime kennis van besturing, wet- en regelgeving en financiering in de zorg; 

 kennis van vastgoedmanagement. 

 

Competenties 

Van essentieel belang voor deze functie zijn de volgende competenties: 

 Plannen & Organiseren: bepaalt op effectieve wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde 

tijd, acties en middelen aan om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Stemt doelen en 

activiteiten van diverse organisatieonderdelen op elkaar af. 

 Onafhankelijkheid: neemt acties die gebaseerd zijn op eigen overtuiging, durft een standpunt 

in te nemen en initieert door hem noodzakelijk geachte acties ondanks weerstand. Wijkt niet 

voor stevige druk en formuleert desgevraagd zijn mening op een duidelijke wijze.  

 Resultaatgericht/kwaliteitsgericht: is altijd op zoek naar methoden om de doelmatigheid te 

vergroten. Stelt hoge eisen aan kwaliteit van de eigen afdeling. Reageert direct corrigerend als 

de kwaliteit onder de maat is of dreigt te komen. Initieert veranderingen die een positieve 

bijdrage leveren aan de organisatieresultaten. 



 

 

 

 

 

 

 

 Overtuigingskracht/Impact: overtuigt anderen van bepaalde standpunten en tracht instemming 

te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. Integreert in de 

eigen argumenten de belangen van allen die betrokken zijn. Weet een vertrouwenwekkende, 

professionele indruk op anderen te maken en weet dit te behouden. Beïnvloedt door een 

krachtige, zelfverzekerde manier van optreden denkbeelden van anderen binnen de organisatie. 

 Omgevingsbewustzijn: is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische 

ontwikkelingen en benut deze kennis effectief voor de organisatie. Stelt zich op de hoogte van 

economische en vakinhoudelijke ontwikkelingen. 

 Oordeelsvorming: weet op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te 

trekken. Onderbouwt eigen mening met verschillende (toekomst)scenario’s. Geeft oordelen die 

logisch te herleiden zijn tot feiten en die onderbouwd zijn met beschikbare informatie en geldige 

argumenten. 

 Probleemanalyse: signaleert problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden 

leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter 

zake doende gegevens. Ondersteunt medewerkers/collega’s bij het analyseren van een 

probleem, en doet suggesties. 

 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. De functie is volgens de CAO VVT ingeschaald 

in FWG 70/75. Het salaris zal worden bepaald op basis van opleiding en relevante ervaring. Daarnaast 

biedt Zorgspectrum Het Zand haar medewerkers een collectieve ongevallenverzekering, persoonlijke 

voordelen overeenkomstig afspraken met een verzekeringsmaatschappij en flexibele 

arbeidsvoorwaarden. 

 

Voor meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Barbara Wijsen via telefoonnummer 033 – 28 58 

700 of 06 – 15 29 55 61. Indien u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd bent en meent 

te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u uw CV en motivatie sturen naar Crown 

Gillmore BV t.a.v. Dagmar Bijl, dagmar.bijl@crowngillmore.nl. Een referentieonderzoek, 

diplomacheck, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en assessment zal onderdeel uitmaken van de 

procedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure Search vacature Controller 

 

 

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

 

Mediawerving 2 weken reactietermijn 

 Website Zorgspectrum Het Zand  

 Website Crown Gillmore 

 LinkedIn / SKIPR 

 (Afdeling communicatie) 

Zorgspectrum Het Zand 

 Crown Gillmore 

14.03.2018 –  

28.03.2018 

Week 12 / 13 

 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

 Crown Gillmore  Vanaf week 12 

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore  Vanaf week 14 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te 

Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

 Week 14 / 15 

(02.04 – 13.04) 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) 

(longlist) 

 Keuzebepaling 3 of 4 kandidaten 

voor kennismakingsgesprekken 

(shortlist) 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

17.04.2018 

9.00 – 10.30 uur 

Week 16 

(16.04 – 20.04) 

 

 

Management Drives 

(Optie) 

 Kandidaten 

 Crown Gillmore 

  

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken 3 of 4 

potentieel geschikte kandidaten. 

(shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling te 

benoemen kandidaat 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

20.04.2018 

9.00 – 14.00 uur  

 

 

 

 

 

Week 16 

(16.04 – 20.04) 

F
A
S
E
 3

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  HR  

 Kandidaat 

 Week 17 

(23.04 – 27.04) 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 17 

(23.04 – 27.04) 

Benoeming   Nader te bepalen  Week 17 

(23.04 – 27.04) 

Aanstelling   Bestuurder  n.t.b. 

 


