
    

   

 

 
 
 

FUNCTIEPROFIEL 
 
 
Opdrachtgever: Woonbedrijf ieder 1 / De Goede Woning 
Functienaam: Concern Controller 
Werklocatie:  Deventer / Apeldoorn 
 
 
1. ORGANISATIE 
 
Woonbedrijf ieder 1 

Woonbedrijf ieder1 zorgt voor betaalbare en goede woningen voor mensen met een lager inkomen 

in de regio Deventer en Zutphen. Gemak voor de klant staat daarbij voorop. Met 14.500 woningen 

biedt Woonbedrijf ieder1 een thuis aan meer dan 40.000 bewoners. Dat maakt hen de grootste 

woningcorporatie in de regio Stedendriehoek. Met ruim 200 medewerkers zet Woonbedrijf ieder1 

zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat de huurders prettig wonen.  

Woonbedrijf ieder1 is een dynamische woningcorporatie  die klantgericht en vernieuwend haar 

diensten wil verlenen. Samenwerking is de sleutel tot succes. 

 

De Goede Woning 

De Goede Woning is een betrokken wooncorporatie en vindt dat wonen een fundamenteel 

onderdeel is van ons bestaan en een belangrijke basis voor gelijke kansen in het leven. Met 7800 

woningen en 74 medewerkers  biedt De Goede Woning haar dienstverlening aan in Apeldoorn. De 

woningcorporatie is er voor die mensen die niet zelfstandig in deze belangrijke basis kunnen voorzien 

of de gezamenlijke EU-inkomensgrens 2018 niet overschrijden. Wonen wordt voor hen betaalbaar en 

bereikbaar gemaakt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij De Goede Woning hoog in 

het vaandel.  

 

Zie ook:  www.ieder1.nl en www.degoedewoning.nl 

 
Plaats in de organisatie 

De Concern Controller heeft een onafhankelijke positie in de organisatie, ontvangt leiding van de 

directeur-bestuurders en is zelf geen hiërarchisch leidinggevende. De Concern Controller heeft een 

vertrouwelijke functie en kan uit dien hoofde direct en rechtstreeks aan de voorzitter van de RvC 

rapporteren.  
 

http://www.ieder1.nl/


    

   

 

2. PROFIEL 
 
U heeft een toetsende, controlerende, signalerende en adviserende rol voor de  
directeur-bestuurders, het management en de RvC’s van Woonbedrijf ieder1 (WB1) en De Goede 
Woning (DGW). U adviseert over het op koers komen en op koers blijven bij het realiseren van de 
financiële en niet-financiële doelstellingen van de organisatie, het ontwerpen en implementeren van 
het interne beheersings- en controlesysteem en het afleggen van rekenschap. U bent een adviseur 
die functioneel kritisch, onbevooroordeeld en gewetensvol de organisatie ondersteunt. Als ‘risico-
geweten’ van de organisaties zorgt u voor de noodzakelijke tegenspraak. In het kader van 
risicomanagement heeft u een verantwoordelijkheid in het voorbereiden van relevante 
beleidsrichtlijnen, het faciliteren en aanjagen van risicomanagement-activiteiten, het bewaken van 
de uitvoering daarvan en het hierover onafhankelijk rapporteren aan de directeur-bestuurder. U 
vervult de controlfunctie als bedoeld in de vigerende wet- en regelgeving voor corporaties.  

 
 
3. TAKEN/VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Toetsen 

 Toetst (of laat toetsen) besluitvoorstellen, (des)investeringsvoorstellen, MT-documenten, 

Treasuryvoorstellen en processen en (administratieve) procedures op aspecten van de interne 

bedrijfsvoering, administratieve organisatie en interne controle (AO/IC), haalbaarheid, 

prestaties, risico’s en conformiteit met beleidskaders, en brengt hierover advies uit aan de 

directeur-bestuurder en het management; 

 Toetst en bewaakt dat de activiteiten van WB1 en DGW (blijven) voldoen aan de missie, visie, 

strategie en doelstellingen van de corporatie, alsmede de beleidsmatig gedefinieerde maximale 

risicoprofielen (risicobereidheid); 

 Toetst en is betrokken bij voorgenomen besluiten met verstrekkende financiële gevolgen (incl. 

risico’s) e.e.a. in overeenstemming met het Reglement Financieel Beleid en Beheer; 

 Bij DGW: toetst de integrale naleving van de Governance code en doet terzake 

verbetervoorstellen. Bij WB1 ligt de compliancefunctie bij de bestuurssecretaris.  

 

Controleren 

 Is opdrachtgever/opsteller voor het interne auditplan op het interne beheersings- en 

controlesysteem (opzet, bestaan en werking) alsmede de effectiviteit en efficiency van de 

organisatie; 

 Is opdrachtgever/uitvoerder voor zowel planmatige als incidentele interne (financiële, 

operationele, IT, compliance) audits. Geeft op basis van de uitgevoerde audits aanbevelingen 

voor verbetering.  

 

Signaleren 

 Bewaakt de opvolging van verbetervoorstellen en – adviezen naar aanleiding van uitgevoerde 

interne audits; 

 Beoordeelt de bevindingen uit de jaarlijkse managementletter, oordeelsbrieven van WSW en 

AW, het periodieke visitatierapport en andere externe onderzoeken en bewaakt dat deze door 

de organisatie worden opgepakt en afgehandeld; 



    

   

 

 Stelt periodiek een rapportage op omtrent de belangrijkste financiële en niet-financiële risico’s, 

de aard, mogelijke kans op en (financiële) gevolgen van die risico’s en de genomen en mogelijk 

te nemen maatregelen ter beheersing van die risico’s; 

 Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van organisatiebrede risicoanalyses, en rapporteert over 

de uitkomsten hiervan aan de directeur-bestuurder, het management en de RvC; 

 Neemt deel aan de jaarlijkse bespreking van financiële en niet-financiële risico’s met de RvC; 

neemt structureel deel aan de AC en indien gewenst aanvullend aan de RvC.  Heeft jaarlijks een 

gesprek met de RvC zonder dat de directeur-bestuurder daarbij aanwezig is of 

vertegenwoordigd is; 

 

Adviseren 

 Houdt ontwikkelingen bij op het gebied van governance, risicomanagement, AO/IC en wet- en 

regelgeving; 

 Adviseert en ondersteunt, zowel gevraagd als ongevraagd, de directeur-bestuurder, het 

management en de RvC op aspecten van de interne bedrijfsvoering, te nemen maatregelen in 

het kader van risicomanagement en het financiële beleid en beheer, en onderwerpen die direct 

of indirect betrekking hebben op het behalen van de financiële en niet niet-financiële 

doelstelling van de organisatie;  

 Adviseert de directeur-bestuurder en het management omtrent het instrumentarium, 

werkwijzen e.d. voor beheersing van risico’s op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Draagt zorg voor een gedeeld begrip in de organisatie van (het belang van) risicomanagement, 

de eisen en verwachtingen daaromtrent van huurder, toezichthouders en andere 

belanghebbenden, en bevordert in het algemeen het risicobewustzijn; 

 Ontwikkelt, faciliteert, evalueert en verbetert het risicomanagementbeleid, processen en 

systemen zodat deze bij de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie blijven passen; 

 Participeert op verzoek van de bestuurder in externe overlegvormen (accountant, AW, WSW). 

 

Bij De Goede Woning 

 Adviseert de directeur-bestuurder en het management over de toepassing van relevante wet- 

en regelgeving en eisen van toezichthouders (compliance). 

 Verzorgt beleidsmatige en ondersteunende werkzaamheden naar de directeur –bestuurder en 

de RvC.  

 

 
4.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Ondernemend, daadkrachtig en energiek; 

 Communiceert in heldere taal en met tact; 

 Is onafhankelijk in de oordeelsvorming; 

 Analytisch en accuraat; 

 Integer, gewetensvol en betrouwbaar. 

 
 



    

   

 

5. FUNCTIE-EISEN 
 

 Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde opleiding tot register accountant 
(RA),  aangevuld met specifiek op de functie afgestemde opleidingen c.q. cursussen; 

 In staat om de strategische doelstelling te vertalen in financiële sturing met bijbehorende 
kaders; 

 Kennis van risicobeoordelingsmodellen en de toepassing daarvan; 

 Ervaring met besluitvormingsprocessen met intern en extern toezichthouden; 

 Ervaring met het beoordelen van investeringsvoorstellen, bij voorkeur vastgoed gerelateerd; 

 Kennis van en ervaring met het vertalen van beleid op strategisch/tactisch niveau naar 
operationele werkprocessen en doelen. 

 
 
6. ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
Dienstverband:  Er wordt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband 

aangeboden voor 32 uur met uitzicht op een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. De Concern Controller werkt in principe 18 uur 
bij Woonbedrijf ieder1 en 14 uur bij De Goede Woning. 

 
 Het is mogelijk dat in piektijden tijdelijk 40 uur wordt gevraagd 

waarbij deze uren in daltijden weer kunnen worden opgenomen.   
    
 De Concern Controller stemt zijn arbeidspatroon af met beide 

werkgevers waarbij in principe het volgende uitgangspunt geldt: 
in ieder geval maandag bij WB1 en in ieder geval dinsdag bij 
DGW. 

 
Salaris:  Afhankelijk van opleiding en ervaring functiegroep L/M van de 

CAO voor Woondiensten. 
 
 
Contact 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Geert-Jan Plette via 
telefoonnummer 06-22421363 of geertjan.plette@beljon.westerterp.nl. Geert-Jan is werkzaam bij 
Beljon + Westerterp, het recruitmentbureau dat deze werving en selectieprocedure in beheer heeft 
voor Woonbedrijf ieder1 en De Goede Woning. 
 
Direct solliciteren? Dat kan via de website van Beljon + Westerterp (www.beljon.westerterp.nl) bij de 
betreffende vacature via de button  “Solliciteer met CV”. 
 
 

mailto:geertjan.plette@beljon.westerterp.nl
http://www.beljon.westerterp.nl/

