
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Algemene Onderwijsbond - AOb 

 Manager business control 
 
 Adviseur van directie en bestuur 

 
 
Standplaats:  Utrecht  
 

 
1. ORGANISATIE Algemene Onderwijsbond (AOb) 

 
De Algemene Onderwijsbond (AOb) is met ca. 86.000 leden de grootste vakbond in alle 
onderwijssectoren, van basisschool tot en met universiteit. De AOb (aangesloten bij de FNV) is 
daarmee dé belangenbehartiger van het onderwijspersoneel, zowel onderwijsinhoudelijk als  
arbeidsvoorwaardelijk. De belangrijkste taak van de AOb is ervoor te zorgen dat de leden iedere dag  
hun werk goed kunnen doen, met de daarbij behorende professionele zeggenschap en 
arbeidsvoorwaarden. De  AOb is een vereniging met een werkorganisatie AOb met aan het hoofd een  
directeur. De werkorganisatie telt ca. 150 medewerkers en is ondersteunend aan de vereniging. 
Daarnaast zijn circa 100 kaderleden 1 à 2 dagen per week werkzaam binnen de bond. Kenmerken van 
de AOb zijn: dynamische, politieke, kennisintensieve organisatie, met loyale medewerkers en 
informele sfeer. De AOb heeft 5 rayonkantoren verspreid door het land. Het grootste deel van de 
collega’s werkt vanuit het hoofdkantoor aan de St. Jacobsstraat in Utrecht. 
 
 
Naar de website: https://www.aob.nl 
 

Plaats in de organisatie 
De manager business control (BC) ressorteert onder de directie en is gepositioneerd binnen de 
stafafdeling. Er ligt een voorgenomen besluit om de BC van een staf-/adviesfunctie om te buigen in 
een lijnfunctie ( leiding geven aan de Financiële administratie via de coördinator, circa 3,5 fte). Dit is 
onderdeel van lopend adviestraject met de OR.  
 

 
2.  FUNCTIE 
 
Doel: Het verzamelen, ontwikkelen en analyseren van bedrijfseconomische gegevens en andere 
relevante sturingsinformatie  ten behoeve van het bestuur en beheer van de AOb (vereniging, 
werkorganisatie en BV). Het ondersteunen van directie, managementteam en bestuur van vereniging 
en B.V. op strategisch en operationeel niveau m.b.t. het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren 
van beleid om bedrijfsprocessen binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving beter en 
efficiënter te maken en daardoor voor de leden een hogere klanttevredenheid te realiseren en 
eventuele risico’s voor de organisatie te verminderen. 



   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
A)    Is (mede) verantwoordelijk voor: 

1. het onderhoud en de ontwikkeling van de financiële en bedrijfseconomische 
informatievoorziening, ook ten behoeve van externe vastlegging en wettelijke verplichtingen. 

2. de resultaten van de financiële administratie en deeladministraties:  
3. juiste en tijdige oplevering van begroting, periodieke rapportages en jaarverslaglegging, met 

bijbehorende analyses en adviezen aan MT, directie en Dagelijks Bestuur(DB). 
 

B)    Geeft richtlijnen t.b.v. de  administratieve organisatie en de interne controle.  
 

C) Adviseert over (gevraagd en ongevraagd) en bewaakt 
1. De verbinding tussen de verschillende bedrijfsprocessen. 
2. Financiële en economische aangelegenheden en de rapportages hierover.  
3. De informatiekwaliteit en regelgeving. 
4. De totstandkoming van de jaarlijks door de directie (werkorganisatie) en het bestuur 

(vereniging) vast te stellen budgetten (begroting) en zorgt voor de bewaking van deze 
budgetten.  

5. (De start van) projecten en investeringen. 
6. Beleggingen en vermogensbeleid en bewaakt de uitvoering daarvan. 

 
B) Adviseert, analyseert en bespreekt met belanghebbenden: 

7. Projectbegrotingen, subsidieafrekeningen en periodieke rapportages. 
 

D) Overig: 
8. Maakt berekeningen en analyses ter zake van het door de AOb te voeren cao-overleg met 

betrekking tot de werkorganisatie. 
9. Heeft de agenda verantwoordelijkheid bij financiële overleggen en commissies.  
10. Participeert samen met directeur en lid DB in stuurgroepen (bij zeer grote 

projecten/programma’s, of afdeling overstijgende projecten met een grote strategische 
importantie).  
 

E) Onderhoudt contacten en heeft overleg met: 
11. De directie, directiesecretaris, penningmeester, hoofd bedrijfsvoering, leidinggevenden, 

coördinatoren en de financiële administratie.  
12. Belastingadviseurs, de belastingdienst, accountants, actuaris, banken en andere (financiële) 

instellingen en externe relaties, waaronder FNV.  
13. Neemt frequent deel aan het MT-overleg en de besluitvorming van de directie inzake 

financiële en bedrijfseconomische aangelegenheden. 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

4. PROFIEL EN COMPETENTIES 
 

 hbo+/wo-niveau Bedrijfseconomie/Accountancy, relevante ervaring en expert op het gebied van 
financiën, wet- en regelgeving.  

 Affiniteit met digitalisering van werkprocessen en automatisering,  kennis van financiële 

softwaresystemen. 

 Aantoonbare ervaring met projectmanagement en stuurgroepen. 

 Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen verkregen  door ervaringen binnen non-profit of 

profitsector (bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening) etc. , affiniteit met vakbond of onderwijs. 

 Leidinggeven 

 Analytisch 

 Oplossingsgericht en flexibel 

 Samenwerkingsgericht en organisatiesensitief 

 Communicatief vaardig 

 Klant- en servicegericht en resultaatgericht 

 Focus op kwaliteit  

 

 
6. AOb BIEDT U 
 
Dienstverband: aanstelling voor onbepaalde tijd bij een volledige werkweek ( 35 uur) 
Arbeidsvoorwaarden: Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 
 zoals 8 1/3% vakantietoeslag en 8 1/3% eindejaarsuitkering , 196 vakantie-uren, 

15 adv-dagen per jaar, flexibele werktijden, deels betaald ouderschapsverlof 
enz. De pensioenpremie (aan PFZW) wordt voor 75% betaald door de 
werkgever. Overige arbeidsvoorwaarden conform de cao. 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12479826 – erik.batenburg@beljonwesterterp.nl 


