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Manager Finance & Control 

centrale, strategische rol in het samenspel tussen zorg en bedrijfsvoering 

zowel de adviseur die financiële expertise verbindt aan functionele onafhankelijkheid 

(constructieve dwarskijker), als de manager in het MT die financiën verbindt aan (zorg) 

strategische doelstellingen en uitvoering 

 

Situatie en aanleiding 

Azora is een financieel gezonde en stabiele zorgorganisatie in de Achterhoek die zich richt op kwetsbare 

ouderen. De huidige manager Finance & Control gaat na een dienstverband van bijna 36 jaar de 

organisatie verlaten. Een cruciale functie binnen de organisatie wordt hiermee vacant; een belangrijk 

interventiemoment voor de organisatie.  

Kort profiel: 

De organisatie is goed georganiseerd, processen zijn op orde, de organisatie is financieel gezond, 

medewerkers zijn gedreven en gemotiveerd, echter externe ontwikkelingen en omstandigheden vragen 

om alertheid, flexibiliteit en anticiperen. De rol van Manager Finance & Control gaat verder dan 

leidinggeven aan het financiële proces en de afdeling. Het is een cruciaal centrale positie, dicht op de 

bestuurder, dicht op de managers van zowel de ondersteunende diensten als en het primair proces en 

in contact met relevante externe stakeholders. Betrokken bij en invloed op strategische besluiten, tijdig 

signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen en vertalen naar beleid en uitvoering zijn belangrijke 

onderdelen van deze functie. Daarvoor is in ieder geval een afgeronde academische opleiding nodig met 

brede (financiële) kennis, bijvoorbeeld bedrijfskunde, bedrijfseconomie of accountancy & controlling en 

aantoonbare leidinggevende ervaring. Daadkracht en overtuigingskracht vanuit natuurlijk gezag 

versterken een plezierige, toegankelijke persoonlijkheid. 

 

Azora  

Naast de acht woonlocaties in de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland biedt Azora ook 

thuiszorg en is er een advies- en behandelcentrum. Azora is met haar locaties een uitvalsbasis voor 

dienstverlening èn een ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Voor bewoners en cliënten van Azora 

betekent dit dat zij zich daardoor zo lang mogelijk onderdeel kunnen voelen en deel kunnen uitmaken 

van de lokale samenleving.  

 

Azora richt zich op (dreigend) kwetsbare ouderen vanuit het principe van positieve gezondheid 

(Machteld Huber): het vermogen van mensen om zelf regie te voeren en zich aan te passen in het licht 

van de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Azora zet zich in voor de 

gemeenschappelijke opdracht om de zorg gericht aan te bieden; ‘eenvoudig als het kan en 
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gespecialiseerd als het moet’. De organisatie stelt zichzelf daarbij regelmatig te vraag of de aangeboden 

zorg waarde toevoegt en of het efficiënt wordt georganiseerd. Geïnspireerd vanuit het Lean 

gedachtengoed. Continue leren, elkaar durven aanspreken, processen kritisch beschouwen, leren van 

fouten en successen vieren zijn daarbij de leidende principes. 

 

Het is de missie van Azora om als excellente zorgaanbieder de bewoners en cliënten de mogelijkheid te 

bieden het leven te leiden dat zij willen leiden. De bewoners en cliënten zijn het uitgangspunt, ‘ zij doen 

ertoe’. Azora staat met haar locaties midden in de gemeenschap en staat letterlijk en figuurlijk voor de 

waarden: Aandacht, Zelfstandig, Onderscheid, Relatie, Ambitie. De zorgorganisatie Azora zorgt voor 

elkaar, zowel voor haar cliënten als haar medewerkers. Echte Achterhoekers, die voor elkaar zorgen en 

waar ‘naoberschap’ geen loze kreet is. Mede daardoor is Azora al meerdere jaren op rij uitgeroepen tot 

beste werkgever van Gelderland; een titel waar men met recht trots op is. 

Het jaarverslag van 2018 laat een omzet van ca. € 66 mio met positief resultaat zien en ten opzichte 

van 2017 een stijging van ca. € 6 mio. Er werken ongeveer 1.900 medewerkers bijgestaan door 1.100 

vrijwilligers. Om de ambities te bereiken en continuïteit van dienstverlening te garanderen is het 

essentieel dat Azora financieel gezond blijft. De manager Finance & Control gaat de organisatie naar 

een dienstverband van bijna 36 jaar verlaten en daarom zijn wij voor Azora op zoek naar een Manager 

Finance & Control.  

Positionering en opdracht  

 

De manager Finance & Control geeft op tactisch en strategisch niveau advies aan de Raad van Bestuur 

en het Managementteam op het terrein van de financieel economische en bedrijfseconomische 

bedrijfsvoering met als doel de organisatie zodanig in te richten dat adequaat, flexibel en doelmatig kan 

worden geacteerd. De manager Finance & Control is het geweten van de organisatie; niet alleen op het 

gebied van financiën maar in de volle breedte van de organisatie. Hiervoor geeft de manager Finance & 

Control gevraagd en ongevraagd advies en zorgt hij/zij voor de nodige tegenspraak binnen het 

managementteam. De manager Finance & Control legt inhoudelijke dwarsverbanden en persoonlijke 

(dwars)verbindingen, overziet consequenties en risico’s en trekt conclusies. 

 

De rol van Manager Finance & Control is als volgt gepositioneerd (in onderstaand schema’s wordt nog 

gesproken van ‘Controller’, dit wordt met de invulling van deze vacature ‘Manager Finance & Control’) 
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De Manager Finance & Control treedt op als sparringpartner van de Raad van Bestuur, het 

managementteam en het resultaatverantwoordelijke locatiemanagement bij het behalen van financiële 

doelstellingen. De advisering en ondersteuning kenmerkt zich door business partnerschap.  

Hij/zij handelt vanuit het belang en perspectief van de organisatie, geeft het goede voorbeeld, is 

zichtbaar, laagdrempelig in het contact en faciliteert nieuwe initiatieven. 

De manager Finance & Control is leidinggevende van de medewerkers van de afdeling Economisch 

Administratieve Dienst, dit ziet er als volgt uit: (ook hier geldt dat de naam Controller in de toekomst 

wordt vervangen door Manager Finance & Control). 
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De stijl van leidinggeven kenmerkt zich als coachend, ondersteunend en is gericht op integrale sturing 

en het geven van vertrouwen. De onderlinge samenwerking, eigenaarschap en resultaatgerichtheid van 

management en medewerkers wordt daarbij actief gestimuleerd.  

 

Voor deze uitdagende opdracht zoeken wij een manager Finance & Control die niet alleen voldoet aan 

de standaard financiële kennis (financial control en business control) en kunde die bij een dergelijke 

functie hoort, maar ook in staat is buiten zijn eigen directe vakgebied mee te helpen de kwaliteit van 

zorg te verbeteren en te borgen. Dit vereist een stevige, standvastige en tegelijkertijd verbindende 

persoonlijkheid met visie en tact. Iemand die vanuit eigen overzicht in staat is op een plezierig kritische 

wijze op het juiste moment, de juiste vragen te stellen. Die daarin anderen meeneemt, met hen overlegt 

maar ook besluiten neemt. De manager Finance & Control heeft een positief kritische grondhouding, 

stimuleert en daagt uit waar nodig en is behoedzaam waar wenselijk.  

 

Profiel 

De manager Finance & Control is lid van het Management Team en samen met de collega’s 

medeverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie. Het MT kijkt vooruit, houdt in de 

gaten wat er in de omgeving van de organisatie gebeurt en zorgt voor een heldere en eenduidige visie, 

missie en kaders. De manager Finance & Control ontvangt leiding van en rapporteert rechtstreeks aan 

de Bestuurder. De manager Finance & Control is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 

Economisch Administratieve Dienst, de realisatie van het jaarplan en geeft leiding aan medewerkers 

(ca. 25 fte). Samen met de medewerkers zorgt de manager F&C ervoor dat stevige professionele 

ondersteuning wordt geboden aan het primair proces en ondersteunende afdelingen bij het nemen van 

maatregelen en het realiseren van een gezonde financiële huishouding. Hij/zij voert, in samenspraak 

met de bestuurder, namens de organisatie, onderhandelingen met zorgverzekeraars over budget, 

tarieven, leveringsvoorwaarden en verantwoording. 

 

Resultaatgebieden 

De manager Finance & Control kent drie resultaatgebieden: 

 Toegevoegde waarde voor de interne klant 

 Eigenaarschap 

 Omgaan met dynamiek en verandering 

 

Toegevoegde waarde voor de interne klant  

De manager Finance & Control zorgt ervoor dat de dienstverlening continu bewaakt is en doelstellingen 

zijn gerealiseerd, zodat de interne klant passende en kwalitatief goede ondersteuning en begeleiding 

ontvangt. Het jaarplan en de begroting van het organisatieonderdeel is bewaakt en beheerd. In- en 

externe profilering leidt tot versterking en vernieuwing van de dienstverlening van de organisatie, en 

draagt daarmee bij aan het hogere liggende gemeenschappelijke doel: een optimale kwaliteit van leven 

voor de cliënt.  



 

5 
 

Eigenaarschap 

De manager Finance & Control zorgt ervoor dat medewerkers competent en gemotiveerd zijn en dat zij  

vertrouwen ervaren waardoor er meer eigen regie en verantwoordelijkheid genomen wordt. Ook kunnen 

medewerkers omgaan met de dynamiek die binnen en buiten de organisatie heerst en zijn de 

medewerkers zich bewust dat klantgerichtheid en stijlflexibiliteit van ze wordt gevraagd. Binnen de 

organisatie heerst een goed leer- en werkklimaat en is de samenwerking met andere 

organisatieonderdelen opgezocht en bevorderd. Medewerkers werken volgens afgesproken 

kwaliteitscriteria, hebben oprechte aandacht voor de interne klant en werken samen met collega’s, het 

klantsysteem en andere betrokkenen zodat klanten tevreden zijn over de ontvangen ondersteuning en 

dienstverlening.  

 

Omgaan met dynamiek en verandering  

Hierbij is het essentieel om tijdig te anticiperen op de dynamiek binnen en rondom de organisatie. Onder 

verantwoordelijkheid van de Manager Finance & Controle worden daarbij samenhangende 

werkzaamheden ontwikkeld en geïmplementeerd. Tevens worden organisatie brede 

veranderingsprocessen aangestuurd en wordt de samenwerking met andere onderdelen van de 

organisatie opgezocht en bevorderd waardoor de veranderingen horizontaal en verticaal zichtbaar zijn 

in de organisatie.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

Samenvattend is de manager Finance & Control (mede) verantwoordelijk voor: 

 Het vormgeven van en regievoering op de planning en control cyclus. De focus ligt daarbij op het 

vooruitkijken door middel van prognoses van resultaat en liquiditeit en het ondersteunen van het MT 

om te kunnen sturen op resultaat. 

 De ontwikkeling van sturingsinformatie en specifiek beïnvloedbare KPI’s. 

 Zorgdragen voor, namens de bestuurder, de verantwoording aan zorgverzekeraars, financiers of 

andere externe partijen. 

 Het adviseren van de bestuurder, waarbij hij/zij een kritisch toetsende rol vervult. 

 Leidinggeven aan de teams van de Economisch Administratieve dienst  

 

Functie-eisen 

 Afgeronde academische opleiding, met brede (financiële) kennis, bijvoorbeeld bedrijfskunde, 

bedrijfseconomie of accountancy & controlling. 

 Ruime ervaring op tactisch en strategisch niveau als leidinggevende op het gebied van financiën 

en/of bedrijfsvoering. 

 Actuele kennis van en ervaring met de laatste ontwikkelingen binnen de zorg en veranderingen van 

wet- en regelgeving en financiering. 

 Warm hart voor de ouderenzorg 

 Ruime ervaring in een complexe organisatie met meerdere financieringsstromen en stakeholders. 
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 In staat om op eigen initiatief het netwerk te vergroten, in te springen op relevante in- en externe 

ontwikkelingen en de bestuurder hierover te adviseren.  

 Tijdig signaleren en bij elkaar brengen van verschillende belangen 

 Stimuleren van eigenaarschap en bevorderen van onderlinge samenwerking 

 Passend voorkomen en gedrag bij het vertegenwoordigen van de bestuurder in diverse in- en externe 

contacten. 

 

Competenties en persoonskenmerken 

 Standvastig, kritisch en met overwicht 

 Tactisch sterk en oplettend 

 Overzicht en inzicht hebben en anticiperen 

 Zowel onafhankelijk, ondernemend als verbindend, ondersteunend en gericht op samenwerking 

 Innovatief en constructief 

 Systematisch en integer 

 (Organisatie)sensitief; goed ontwikkeld en oprecht gevoel voor mensen met hun specifieke belangen 

en drijfveren 

 Toegankelijk en vertrouwenwekkend 

 Humor 

 

Arbeidsvoorwaarden en procedure 

Het betreft een fulltime functie voor 36 uur per week. De functie wordt gewaardeerd in FWG 75 

conform CAO VVT. Het betreft een aanstelling voor onbepaalde tijd.  

 

Voor informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met Mirjam van Dijk-Jager van Crown 

Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700 of 06 15 86 08 72. Indien u na het lezen van de 

informatie geïnteresseerd bent en meent te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kunt u 

uw belangstelling kenbaar maken door uw CV en motivatie via onze website te uploaden 

www.crowngillmore.nl. Uw reactie ontvangen wij graag vóór 27 maart 2020. Het invullen van een 

vragenlijst van een ondersteunend beoordelingsinstrument (ACT) en/of een (ontwikkel) assessment 

kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 

  

http://www.crowngillmore.nl/
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planning activiteiten search Manager Finance & Control  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A
S
E
 1

  

Mediawerving (optie) 2 weken 

reactietermijn 

 Website Azora  

 Website Crown Gillmore 

Optie: 

 LinkedIn / Skipr/ Indeed 

 Gelderlander 

 (Afdeling communicatie) Azora 

 Crown Gillmore 

09.03.2020 t/m 

27.03.2020 

Week 12 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

Actieve search ca. 3 /4 weken 

 Crown Gillmore  Vanaf week 

10 

Inventariseren reacties mediawerving (optie)  Crown Gillmore  Vanaf week 

14 

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

08.04.2020 

10.04.2020 

14.04.2020 

Vanaf week 

15/16 

F
A
S
E
 2

 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (ca. 6) (longlist) 

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

 De heer drs. J.H.L.M (Hans) 

Metzemaekers 

 Mevrouw B. (Bea) Grimberg MSc 

 Crown Gillmore 

 

28.04.2020 

9.00-10.30  

Week 18 

ACT optie   Kandidaten 

 Crown Gillmore 

 Vanaf week 

18 

Ronde 2:  

 Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling voor één 

benoembare kandidaat 

 Indien na ronde 2 twéé benoembare 

kandidaten over zijn, volgt in ronde 3 een 

verdiepingsgesprek met 2 benoembare 

kandidaten 

 

 Kandidaten 

 Selectiecommissie I  

 Selectiecommissie II 

 Crown Gillmore 

  

08.05.2020 

10.00-17.00 

Week 19 

Ronde 3:  

 Verdiepingsgesprek (mede aan de hand 

van casus) met max. 2 benoembare 

kandidaten 

 

 Kandidaat/Kandidaten 

 Selectiecommissie I en II 

 Crown Gillmore 

18.05.2020 

11.00-15.00 

Week 21 
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 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid 

van kandidaten door selectiecommissie 

 

 Keuze voor 1 kandidaat 

 Selectiecommissie I en II 

 

 

  De heer drs. J.H.L.M (Hans) 

Metzemaekers 

18.05.2020 

15.00 uur 

Week 21 

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor (psycholoog Crown Gillmore) 

  

 Terugkoppeling/versturen rapportage  Crown Gillmore   

F
A
S
E
 3

 

Arbeidsvoorwaardengesprek  HR  

 Kandidaat 

 Week 22 

(voor 1 juni 

2020) 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 23  

Benoeming   Nader te bepalen  n.t.b 

Aanstelling   Kandidaat (afhankelijk van opzegtermijn)  n.t.b. 

 


