
  

Business Controller 
 
 
Emmeloord – 28/32 uur – HBO 
 
De uitdaging 
Een veelzijdige Business Control positie die je naar inzichten kan vormgeven. Onze opdrachtgever, 
Therapeutisch Centrum GGZ, is de afgelopen jaren snel gegroeid en heeft behoefte aan een sterke Business 
Controller. In deze functie ben samen met de Finance Controller verantwoordelijk voor o.a. een strakke 
Planning & Control cyclus, de implementatie van Business Intelligence (BI), interne controle en 
risicobeheersing. Daarnaast word je dé adviseur richting externe partijen als verzekeraars en gemeenten m.b.t. 
zorgcontractering. 
 
De organisatie 
Therapeutisch Centrum GGZ is gevestigd in Emmeloord. Het betreft een kleine zorginstelling waar enthousiaste 
mensen werken met oog voor elkaar. Ideeën worden graag gehoord en snel omgezet naar besluiten. 
Communicatie verloopt via korte lijnen en er heerst een open sfeer. 
 
Als Business Controller werk je nauw samen met de Finance Controller en rapporteer je aan de tweehoofdige 
Raad van Bestuur. Je ontvangt leiding van de bestuurder met de portefeuille ‘ondersteunende diensten’. 
 
Therapeutisch Centrum GGZ in gevestigd in het markante gebouw Flevostate in Emmeloord en biedt een breed 
programma ambulante zorg op psychisch, emotioneel en sociaal gebied voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. 

De functie 
In deze functie heb je een leidende rol in de planning en control cyclus, waaronder het verzorgen van 
periodieke stuurinformatie en de ontwikkeling van de BI-tool, het verder stroomlijnen van de administratieve 
organisatie en een sterke adviseursrol richting de Raad van Bestuur en externe partijen. 
 
De volgende taken behoren tot jouw functie: 

• Opstellen financiële rapportages inclusief prognose 
• Implementatie BI- tooling: ontwikkelen rapportages en dashboard i.s.m. Finance Controller 
• Doorontwikkeling stuurparameters 
• Financieel risicomanagement, verbetervoorstellen en de implementatie hiervan 
• Opstellen begroting i.s.m. de Financial Controller 
• Zorgcontractering met verzekeraars en gemeenten i.s.m. de beleidsadviseur 
• Ondersteuning implementatie van nieuw beleid: denk hierbij aan onderwerpen zoals 

zorgprestatiemodel, informatiebeveiliging, kwaliteitsstatuut, digitale poli, thema’s uit aanbestedingen, 
etc. 

 
Voor wie? 
Je bent een energieke persoonlijkheid met een kritische en nieuwsgierige blik. Je bent een gesprekspartner met 
bovengemiddelde communicatieve vaardigheden die niet afwacht maar in beweging komt.  
 
Verder over jou: 

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van finance & control, accountancy of 
vergelijkbaar.  

• Je bent analytisch en resultaatgericht. 



  

• Je hebt een uitstekende beheersing van Excel. 
• Je hebt kennis van en ervaring met administratieve systemen en BI-tooling. 
• Ervaring in de zorg, specifiek in de GGZ en jeugdzorg is een grote pré! 

 
Voorwaarden? 
Deze functie is ingedeeld in FWG 60 (CAO GGZ). Het is een functie voor 28 – 32 uur. Therapeutisch Centrum 
GGZ denkt graag met je mee naar een goede balans tussen werk en privé, o.a. door flexibiliteit in werktijd en -
locatie. 
 
Meer informatie 
We zijn nieuwsgierig naar jou, bel voor meer informatie. De werving en selectie voor deze functie wordt 
verzorgd door Maudy Hellendoorn. Interesse? Neem gerust contact op 06-45302018 of mail je CV naar: 
maudy.hellendoorn@talentincontrol.nl. 
 
  
 


