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Concerncontroller  
Voor deze functie, dicht op de Raad van Bestuur opererend, zoeken wij een 

ondernemende, stevige persoonlijkheid die ruime, financiële expertise verbindt 

aan functionele onafhankelijkheid en oog heeft voor zowel mensen, 

organisatieprocessen als de context van een organisatie en omgeving in 

verandering. Iemand die kritische vragen durft te stellen en tegelijkertijd de 

verbinding blijft maken. 

 

Parlan 

Parlan Jeugdhulp is een ambitieuze organisatie voor integrale jeugd- & opvoedhulp met meerdere 

locaties in Noord-Holland Noord. De medewerkers van Parlan (ca. 900 / 60 teams) bieden jaarlijks 

ondersteuning en behandeling aan ca. 6000 kinderen en jongeren, hun ouders en opvoeders vanuit 

de bedrijfsonderdelen Parlan Jeugd & Opvoedhulp, Transferium Jeugdzorg (gesloten jeugdzorg) en 

De Praktijk (jeugd-GGZ). De omzet bedraagt ca. € 60 mio; ondanks enkele lastige jaren is Parlan 

financieel gezond (bron: jaarverslag 2017).  

 

De afgelopen drie jaar is de wereld waarbinnen Parlan opereert zeer ingrijpend veranderd. De 

decentralisatie van de jeugdzorg heeft ertoe geleid dat zekerheden met betrekking tot continuïteit 

van de organisatie, dienstverlening, processen en stakeholders zijn komen te vervallen. Dit heeft 

grote veranderingen met zich meegebracht en vraagt veel van organisatie en medewerkers, zowel 

op het terrein van besturing, cultuur, leiderschap, ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid 

als de samenwerking met externe partners.  

 

Parlan richt zich primair op het opgroeien, de ontwikkeling en het opvoeden van kinderen. Hiervoor 

biedt Parlan uiteenlopende ambulante en poliklinische hulpvormen, arbeidstoeleiding, crisishulp, 

advies en trainingen. Alleen als het echt nodig is levert Parlan ook tijdelijke opvang en verschillende 

vormen van verblijf met behandeling.  Dit varieert van wonen in gezinnen en tijdelijk verblijf in een 

groep tot behandeling binnen de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus, Transferium). Sinds 2016 

verzorgt Parlan ook de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen.  

 

Missie en visie 

De medewerkers van Parlan werken met elkaar samen vanuit de missie: 

 

“Jij bent de toekomst! Daarom werken we samen met jou en iedereen die voor jou belangrijk is 

aan een thuis waar je veilig bent en jij je talenten kunt ontwikkelen” 
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Goede kwaliteit van zorg houdt onder meer in dat ondersteuning en behandeling wordt aangeboden 

‘daar waar de kinderen zijn'. Voor de meeste kinderen is dat thuis, in de kinderopvang of op school. 

Alleen als het echt beter of nodig is om de hulp elders te bieden, dan gebeurt dat. 

 

Kennisoverdracht en ketenzorg zijn volgens Parlan belangrijke bouwstenen van de hulpverlening. 

Daarom werkt Parlan in diverse regionale samenwerkingsverbanden intensief en vanuit één plan 

samen met een breed scala aan (deels nieuwe) partners. Hierbij gaat het o.a. om lokale teams van 

gemeenten, huis- en kinderartsen, de GGD, MEE, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, 

vrijwilligersorganisaties, welzijnsorganisaties en andere organisaties op het gebied van psychische 

gezondheid, zorg voor (licht) verstandelijke beperkten en de verslavingszorg. Een treffend voorbeeld 

van deze integrale samenwerking is het Integraal Kind- en Expertisecentrum (IKEC) in Hoorn. Binnen 

dit centrum werkt Parlan samen met vijf organisaties (o.a. scholen en kinderopvang) om een mix 

van zorg, gespecialiseerd onderwijs en opvang te bieden aan jonge kinderen. Andere recente 

voorbeelden van intensieve samenwerking zijn de inrichting van een regionaal crisisproces en 

integraal casuïstiekoverleg. Parlan is ervan overtuigd dat kennisdeling en ontschotting op de 

werkvloer essentieel zijn om kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen bij de uitdagingen waar 

ze voor staan. 

 

Goede kwaliteit van zorg betekent ook dat kinderen en ouders daadwerkelijk een stem hebben bij 

het vormgeven van de koers en het zorgaanbod van Parlan. Hiertoe is er naast de Pleegouderraad 

een Jongerenraad waarin kinderen en jongeren meepraten over alle belangrijke ontwikkelingen in en 

rondom Parlan. Ook zijn er regelmatig workshops waar jongeren hun ervaringen met elkaar én met 

Parlan delen. 

 

Organisatie / externe omgeving 

De in 2015 ingevoerde landelijke transitie van de jeugdzorg die de verantwoordelijkheid voor de 

jeugdzorg bij de gemeenten heeft gelegd - in plaats van bij de provincie  - had en heeft grote impact 

op de organisatie met (mogelijk) verregaande consequenties. Daarnaast hebben de fusie met De 

Praktijk, die eveneens in 2015 heeft plaats gevonden, én de implementatie van een nieuw 

registratiesysteem (Wincare van Microsoft) veel van de veranderkracht en flexibiliteit van de 

medewerkers gevraagd. De met de transitie beoogde ambulantisering van de zorg gericht op 

maatwerk, dichtbij de klant, met oog voor preventie en meer samenhang, vraagt om nieuwe 

zorgconcepten in nieuwe verbanden zonder dat reguliere waardevolle zorgvormen verloren gaan. 

Het vraagt om nieuwe manieren van denken en flexibel meegaan met en inspelen op nieuwe 

partners; niet alleen op het gebied van de zorginhoud, maar ook als het gaat om de bedrijfsvoering 

en financieringsstromen. Met de transitie is de financiële complexiteit van Parlan drastisch 

toegenomen. In plaats van de gebruikelijke en voorspelbare lumpsum financiering vanuit de 
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provincie maakt Parlan nu jaarlijks in vijf inkoopregio’s inkoopafspraken met ca. 60 financiers 

waarvan 25 gemeenten, verschillende zorgverzekeraars, het Nidos en organisaties via wie Parlan in 

onderaannemerschap diensten levert.  Ieder doet dit met hun eigen typen contracten, eigen 

procedures en wijzen van facturatie, veelal pér cliënt. En doordat er aanmerkelijk is bezuinigd op het 

voor de jeugdzorg beschikbare budget, zijn de tarieven waarvoor de zorg wordt ingekocht veelal 

lager dan voorheen.  

 

Parlan staat voor de opdracht om hoogwaardige kwaliteit van specialistische zorg te leveren tegen 

een scherpe prijs, waarbij het tevens noodzakelijk is om sneller en flexibeler in te spelen op de 

actuele, integrale zorgvraag van cliënten en verwijzers. Deze verzakelijking vereist nieuwe 

vaardigheden en procedures die echter niet van de ene op de andere dag zijn aangeleerd en eigen 

gemaakt. De nieuwe context vereist ook kunnen omgaan met onzekerheid en accepteren dat wat 

vroeger goed was, nu niet meer vanzelfsprekend voldoet. En het vereist zoeken met elkaar naar een 

nieuwe balans. Parlan heeft een nieuwe besturingsfilosofie ontwikkeld gericht op meer eigenaarschap 

in integrale, zelforganiserende teams en meer doelmatigheid in de bedrijfsvoering door o.a. 

resultaatgericht werken op basis van prestatieafspraken. In 2017 is een aantal wijzigingen 

doorgevoerd in de topstructuur waarbij is gekozen voor een éénhoofdige Raad van Bestuur (i.p.v. 

tweehoofdig) met daarnaast een directeur bedrijfsvoering en een bestuurssecretaris. Daarnaast heeft 

Parlan twee business controllers en een data-analist aangesteld die gezamenlijk de bedrijfsvoering 

ondersteunen en faciliteren. 

 

Profiel, positionering en opdracht concerncontroller 

Het ingezette veranderproces gericht op verzakelijking van de bedrijfsvoering is nog steeds gaande. 

Dit geldt zowel voor de ondersteunende diensten als de uitvoerende teams in het primaire proces. 

De sturing door leidinggevenden en directie en het risicomanagement is hierdoor ook veranderd, met 

onder andere veel aandacht voor de liquiditeit. In plaats van maandelijkse bevoorschotting, zoals 

ten tijde van de provinciale financiering gebruikelijk was, zijn de gemeenten naar betaling na 

facturatie van de geleverde prestaties overgestapt. Hierdoor is een verschuiving ontstaan van 

liquiditeiten naar kortlopende vorderingen. Het gevolg is dat Parlan de financiering van haar 

bedrijfsvoering op andere wijze moet organiseren. De belangrijkste uitdaging hierbij is de processen 

van beschikking, facturatie en betaling te optimaliseren en te versnellen, waardoor het benodigd 

werkkapitaal op een aanvaardbaar niveau komt. 

 

Het spreekt voor zich dat de concerncontroller als lid van het directieteam een belangrijke rol heeft 

in het sturen op dit proces en gelijkwaardige relaties onderhoudt met directeuren en bestuurder. De 

concerncontroller rapporteert aan de bestuurder en heeft een directe toegang tot de Raad van 

Toezicht via de Auditcommissie. Aangezien onafhankelijkheid een absoluut vereiste is om deze 

functie naar behoren te kunnen beoefenen, heeft Parlan er voor gekozen om de concerncontroller 
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separaat van financiën en bedrijfsvoering te beleggen en dicht tegen de bestuurder te positioneren. 

Bij de uitvoering heeft de concerncontroller de beschikking over specialisten uit de afdeling Financiën 

die onderdeel uitmaakt van het cluster Bedrijfsvoering. 

 

Profiel 

De concerncontroller geeft op tactisch en strategisch niveau advies aan de Raad van Bestuur en het 

Directieteam 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 concerncontroller is het geweten van de organisatie; niet alleen op het gebied van 

financiën maar in de volle breedte van de organisatie. Hiervoor geeft de concerncontroller gevraagd 

en ongevraagd advies en zorgt hij / zij voor de nodige tegenspraak binnen het directieteam. De 

concerncontroller legt inhoudelijke dwarsverbanden en persoonlijke (dwars)verbindingen, overziet 

consequenties en risico’s en trekt conclusies. 

De concerncontroller richt zijn focus op de korte termijn op het beheersmatig optimaliseren van de 

administratieve organisatie en de planning en control-cyclus (afgestemd op de verschillende in-en 

externe klanten),  maar ook op het formuleren van eisen voor een effectieve informatievoorziening 

en het realiseren van een optimaal niveau van (digitale) ondersteuning vanuit de verschillende 

ondersteuningsteams. Daarnaast heeft de concerncontroller een bepalende rol in het mede 

implementeren en het verankeren van het bedrijfsmatige denken en handelen in de organisatie. Hij 

/ zij toetst de werking (van de interne beheersing en control) van de organisatie en doet voorstellen 

ter verbetering. Op de langere termijn zal het perspectief worden verbreed naar een meer externe 

oriëntatie (mogelijk) gericht op de introductie van ondernemerschap. 

 

Voor deze uitdagende opdracht zoeken wij een concerncontroller die niet alleen voldoet aan de 

standaard (extensieve) 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 - naast een degelijke financiële achtergrond, 

ruime ervaring en expertise - 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 concerncontroller heeft een positief kritische grondhouding, stimuleert en 

daagt uit waar nodig en is behoedzaam waar wenselijk.  

 

Taken en verantwoordelijkheden 

De concerncontroller is (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 de 

directie en teams om te kunnen sturen op resultaat. 
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 De ontwikkeling van sturingsinformatie en specifiek beïnvloedbare KPI’s. 

 Liquiditeitsbeheer: initiëren van acties gericht op een gezonde liquiditeit. Het maken van 

financieringsafspraken met banken of financiers. 

 Zorgdragen voor, namens bestuur of directie, en ontwikkelen van de verantwoording aan 

financiers of andere externe partijen. 

 Het vormgeven van een goed risicomanagement systeem. 

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

 

De concerncontroller zal zich in 2019 bezighouden met de volgende thema's: 

1. Rationaliseren en normeren 

Het opstellen van de begroting en prognoses is gebaseerd op normen. Deze zijn historisch bepaald 

en vragen om vernieuwing. Hierbij valt ook te denken aan herijken van kostprijzen en het 

normeren van overhead en productiviteit.  

 

2. Ontzorgen 

Natuurlijk moet de concerncontroller veel kennis hebben van de P&C-cyclus, maar nog 

belangrijker is dat bestuur en directie in staat zijn om te sturen op resultaat zonder financieel 

specialist te zijn. Welke kentallen of andere sturingsinformatie zijn helpend bij het nemen van de 

juiste beslissingen? Zijn maandelijkse cijfers nodig? Zijn er andere manieren om in control te zijn? 

Hierbij valt ook te denken aan het ontwikkelen van specifieke KPI's en ratio's voor de 

leidinggevende echelons. Niet meer kijken naar de hele winst/verliesrekening, maar naar hetgeen 

beïnvloedbaar is.  

 

3. Kwaliteit van Zorg 

De strategische partners van Parlan zijn goed te spreken over de kwaliteit van de zorg. Maar in 

hoeverre zijn we dat zelf ook? Hebben we daar goede normen voor? Kunnen we die kwaliteit goed 

meten? Wat is onze ambitie? En hoe kunnen we dat volgen? De concerncontroller moet mee 

kunnen denken op dit gebied en de beweging kunnen maken, liefst nog in gang zetten, om 

kwaliteit van zorg te objectiveren en te verbeteren. 

 

4. Risicomanagement 

De veranderende omgeving wordt/is steeds belangrijker. Het is zaak om goed in risico’s en kansen 

te denken en daar een eenvoudig systeem voor op te zetten en actueel te houden. 

 

Functie-eisen 

 Afgeronde academische opleiding, met brede (financiële) kennis, bijvoorbeeld Register Controller, 

wiskunde of economie. 
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 Gedegen financiële achtergrond en ruime vakinhoudelijke expertise op het gebied van 

kwaliteitssystemen, ICT, governance en auditing plus actuele kennis van wet- en regelgeving. 

 Ruime ervaring op tactisch en strategisch niveau als controller of leidinggevende op het gebied 

van financiën en/of bedrijfsvoering. 

 Ervaring in de jeugdhulp is niet noodzakelijk; een frisse blik van buiten is zelfs gewenst.  

 Ruime ervaring in een complexe organisatie met meerdere financieringsstromen en stakeholders. 

 Aantoonbare ervaring met risicovolle change projecten binnen het eigen vakgebied, inclusief de 

implementatie ervan. 

 Ervaring in een organisatie (of bedrijf) die zichzelf vanwege veranderende marktomstandigheden 

succesvol opnieuw heeft uitgevonden is een aanbeveling. 

 Affiniteit met jongeren. 

 

Competenties en persoonskenmerken 

 Standvastig, kritisch en met overwicht. 

 Overzicht en inzicht hebben; anticiperen; kunnen omgaan met onzekerheid. 

 Zowel onafhankelijk, ondernemend en scherp sturend als verbindend, ondersteunend en gericht 

op samenwerking. 

 Innovatief en constructief. 

 (Organisatie)sensitief; goed ontwikkeld 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 conform de 

CAO Jeugdzorg, schaal 14. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor een jaar met aansluitend de 

intentie tot een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. Een assessment kan onderdeel 

uitmaken van de procedure.  

 

Voor informatie en solliciteren 

Voor meer (inhoudelijke) informatie kunt u contact opnemen met drs. Barbara Wijsen van Crown 

Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700 of 06 15 29 55 61.  Indien u na het lezen van de 

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

u uw CV en motivatie sturen naar mail@crowngillmore.nl t.a.v. Barbara Wijsen. Uw reactie ontvangen 

wij graag uiterlijk 31 december 2018. 

 

  

mailto:mail@crowngillmore.nl
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Bijlage 1 – Organogram (bron jaarverslag 2017) 
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Bijlage 2 - Inrichting procedure en planning Search Concerncontroller  

 Wat: Wie: Wanneer: Week: 

F
A

S
E

 1
 

Mediawerving (reactietermijn tot en met 31 

december) 

 Afdeling communicatie Parlan 

 Crown Gillmore 

 Week 50 - 52 

8.12 – 31.12 

Inventariseren reacties mediawerving  Crown Gillmore  Vanaf week 50 

Kennismakingsgesprekken potentieel geschikte 

kandidaten te Woudenberg 

 Crown Gillmore 

 Kandidaten 

02.01.2019 

04.01.2019 

09.01.2019 

Week 1 – 2 

2.1 – 11.1.2019 

F
A

S
E

 2
 

Ronde 1:  

 CV Presentatie kandidaten (5/6)  

 Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken  

 

 Selectiecommissie    

 Crown Gillmore 

 

14.01.2019 

11.30 – 12.30 uur 

Week 3 

14.1 – 18.1 

Ronde 2:  

 Kennismakingsgesprekken met 

Selectiecommissie max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

 Evaluatie en keuzebepaling max. 2 

benoembare kandidaten  

 Kandidaten 

 Selectiecommissie 

 Crown Gillmore  

16.01.2019 

12.00 – 17.00 uur 

Week 3 

14.1 – 18.1 

Ronde 3:  

 Kennismakingsgesprek Adviescommissie met 

max. 2 benoembare kandidaten 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Adviescommissie 

 Crown Gillmore 

24.01.2018 

10.00 – 13.00 

 

Week 4 

21.1 – 25.1 

Ronde 4: 

 Kennismakingsgesprek Auditcommissie RvT 

met max. 2 benoembare kandidaten (o.v.) 

 Kandidaat / Kandidaten 

 Auditcommissie RvT 

 Crown Gillmore 

 Week 4 

21.1 – 25.1 

 Terugkoppeling advies benoembaarheid van 

kandidaten van Adviescommissie én 

Auditcommissie RvT aan Selectiecommissie 

 Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat 

 (Afvaardiging) Adviescommissie 

 Auditcommissie RvT 

 Selectiecommissie 

 Selectiecommissie 

 Week 4 

21.1 – 25.1 

Assessment (optie)  Kandidaat 

 Assessor 

 Week 4 

21.1 – 25.1 

F
A

S
E

 3
 

Arbeidsvoorwaardengesprek  Bestuurder 

 Kandidaat 

 Week 5 

28.1 – 1.2 

Communicatie benoemde kandidaat   Nader te bepalen  Week 5 

Benoeming   Nader te bepalen  Week 5 

Aanstelling   Bestuurder  Week 9 

 

 


