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Functiebeschrijving  
Business Controller   

Doel van de functie: 
Het verrichten van werkzaamheden gericht op het tactisch vertalen van het financiële en economische beleid, 
investeringen en de uitvoering daarvan. 

Plaats in de organisatie: 
De business controller overlegt met en legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder. 

Context 
Stichting Chapeau Woonkringen is ervoor om in de verschillende gemeenten in Nederland ouderinitiatieven te 
helpen, op professionele wijze een woonvoorziening in te richten waar mensen met psychische of psychosociale 
problematiek zelfstandig kunnen wonen onder professionele begeleiding. Die begeleiding is er vooral op gericht 
om hen te helpen deel te nemen aan de samenleving. De op basis van de ouderinitiatieven tot stand 
komende woonvoorzieningen vormen elk een afzonderlijke stichting, de 'lokale' Chapeau Woonkring, die gebruik 
kan maken van de professionele ondersteuning van de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen. 
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Uitwerking resultaatgebieden: 

Analyse en managementinformatie: 
▪ Is verantwoordelijk voor een juiste en tijdige oplevering van de boekhouding, de managementinformatie, de 

salarisadministratie en de uitvoering van de interne controles; 
▪ Stelt de financiële- en managementrapportages op en analyseert deze.  
Resultaat:  
Management- en financiële informatie zijn tijdig opgeleverd en bieden een helder inzicht in de financiële positie 
van Stichting Chapeau Woonkringen.  

Ontwikkeling en bewaking financieel beheer en beleid: 
▪ Stelt financieel beleid op, geeft het mede vorm en is mede verantwoordelijk voor de implementatie; 
▪ Stelt scenario’s op inclusief de financiële gevolgen; 
▪ Toetst de nieuwe fasedocumenten op de financiële kaders en (financiële) risico’s. 
Resultaat:  
Financieel beheer en beleid van Stichting Chapeau Woonkringen is gerealiseerd en geborgd.  

Planning en control: 
▪ Is verantwoordelijk voor planning en control (waaronder jaarplannen, jaarrekening en (meerjaren)begroting); 
▪ Is verantwoordelijk voor het inrichten en optimaliseren van de interne beheersing van alle financiële 

processen en risicomanagement;  
▪ Onderhoudt de externe contacten met onder andere financiers, de accountant en de besturen van de lokale 

woonkringen. 
Resultaat:  
Uitgaven blijven binnen het budget en doelstellingen, zoals verwoord in de begroting en onderliggende 

beleidsdocumenten, zijn gehaald.  
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Advisering: 
▪ Adviseert (gevraagd en ongevraagd), bewaakt en ondersteunt op het gebied van financiën in relatie tot de 

bedrijfsvoering. Komt op basis daarvan tot voorspellingen en aanbevelingen t.a.v. de koers van de 
organisatie aan de directie; 

▪ Verleent ondersteuning bij aanbestedingstrajecten en de inhoud van zorgcontractering; 
▪ Controleert de door zorgverleners opgestelde concept begrotingen en voert afstemmingsbesprekingen. 
Resultaat: 
De geboden ondersteuning aan de directie en stafmedewerkers heeft aantoonbaar bijgedragen aan het financieel 
efficiënt en effectief inrichten en ‘in control’ zijn van de stichtingen en de organisatie als geheel. 

Functie-eisen 

Kennis:  
Kennis op hbo+/academisch niveau is vereist, aangevuld met kennis van en ervaring met de bekostiging en de 
financiering in de (GGZ) zorg en actuele kennis van wet- en regelgeving gericht op de gezondheidszorg en in het 
bijzonder de GGZ. Heeft relevante en aantoonbare werkervaring (bij voorkeur binnen de GGZ) en kennis van het 
gebruik en van toepassing zijnde zorg- en informatiesystemen en is in staat om uit deze informatie relevante 
analyses te maken.  

Zelfstandigheid: 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders en procedures van 
Chapeau Woonkringen en de vigerende wet- en regelgeving. Initiatief en vindingrijkheid zijn vereist bij het 
oplossen van problemen. Kan terugvallen op de directeur-bestuurder. 

Sociale vaardigheden: 
Sociale vaardigheden zoals tact en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het verrichten van 
ondersteunende, adviserende en controlerende werkzaamheden en bij beleidsontwikkeling. 
Onderhandelingsvaardigheden zijn vereist bij het afstemmen met zorgverleners over de financiële koers. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed: 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij controle op bedrijfsresultaten, de toepassing van wet- en 
regelgeving, het opstellen van begrotingen, het opstellen van rapportages en bij het hebben van toegang tot 
vertrouwelijke, strategische informatie van de organisatie. Er is kans op immateriële schade in het 
vertegenwoordigen van de organisatie bij externe partijen. Er wordt invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van 
financieel-economisch beleid. 

Uitdrukkingsvaardigheid: 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het uitdragen en verdedigen van adviezen. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van beleidsnotities, begrotingen en rapportages. 

Bewegingsvaardigheid: 
Bewegingsvaardigheid is van belang voor het regelmatig gebruik van een personal computer. 

Oplettendheid:  
Oplettendheid is nodig voor het verwerken, analyseren en interpreteren van gegevens. Eisen worden gesteld aan 
nauwkeurigheid bij opstellen van begrotingen en managementinformatie. Onoplettendheid kan nadelige gevolgen 
hebben voor het financieel-economisch beheer van de organisatie. 

Overige functie-eisen: 
▪ Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het analyseren op basis van een veelheid aan gegevens; 
▪ Ordelijkheid en systematiek zijn nodig voor het opstellen van een begroting, bij het beheren en controleren 

en bij het uitvoeren van analyses;  
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▪ Integriteit en betrouwbaarheid zijn van belang vanwege het hebben van inzicht in vertrouwelijke financiële 

informatie over de organisatie; 
▪ Voorkomen en gedrag zijn van belang bij het onderhouden van in- en externe contacten. 

Inconveniënten: 
Psychische belasting kan optreden door het dragen van verantwoordelijkheid voor de tijdige en juiste levering van 
begrotingen en toelichtingen hierbij.
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