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Thús Wonen 
Controller 
24-32 uur 

Onafhankelijke rol met impact 
 

 
Standplaats:  Dokkum   
 

 
1. ORGANISATIE THÚS WONEN 
 
Thús Wonen is een woningcorporatie met 6.500 woningen en 80 medewerkers die sterk geworteld is 
in de mienskip van Noordoost-Friesland. De organisatie voelt zich verbonden met deze mooie regio 
en de mensen die er wonen. Het klaarstaan voor haar huurders staat hoog in het vaandel. Thús 
Wonen zorgt voor een fijne woonplek voor een ieder die dat nodig heeft en daar zelf niet in kan 
voorzien, door sociale huurwoningen te bieden die passen bij de behoefte van de huurders nu en in 
de toekomst. Thús Wonen wil graag samen met andere betrokken partijen zorgen voor goed 
woongenot voor haar huurders.  
 
Samenwerking, naar elkaar luisteren, maar ook een prettige werksfeer zijn belangrijk. Thús Wonen is 
een lerende organisatie waar op een no-nonsense manier praktische oplossingen worden gevonden. 
Dit alles vertaalt zich in de kernwaarden van Thús Wonen: eenvoudig, verbonden en 
oplossingsgericht.  
 
Thús Wonen spreekt de taal van haar huurders en staat naast de huurder. De medewerkers denken 
met hen mee in mogelijkheden. Indien nodig verzorgen ze maatwerk, ook door samen te werken met 
netwerkpartners. Thús Wonen wil een toegankelijke organisatie zijn waar de huurder zich gehoord 
voelt. De organisatie draagt bij aan een prettige woonomgeving door aandacht te hebben voor 
sociale cohesie en leefbaarheid. Ze luisteren en hebben oog voor wat er (individueel) speelt en 
pakken dit met kennis van zaken op. 
 



   

 

 

 

 

 

 

Als verhuurder zorgt Thús Wonen voor voldoende betaalbare woningen die niet alleen heel, schoon 
en veilig zijn, maar ook functioneel en passen bij de behoefte en het inkomen van de doelgroep. De 
organisatie voelt het als haar maatschappelijke opdracht om te investeren in de toekomst door het 
verbeteren en verduurzamen van het woningbezit, met als einddoel een CO2 neutrale 
woningvoorraad in 2050. Hierbij moeten de woonlasten in een redelijke verhouding tot het inkomen 
van de huurder en de kwaliteit van de woning blijven. dit alles binnen de financiële mogelijkheden.  
 
Een andere belangrijke opgave voor Thús Wonen is het inspelen op krimp. Thús Wonen heeft zich als 
doel gesteld te blijven zorgen voor een gebalanceerd woningaanbod in krimpgebieden. Dit vraagt van 
de organisatie dat zij de demografische ontwikkelingen volgen en daarop inspelen. Het vraagt ook 
begrip hebben voor de emoties die daarbij een sterke rol spelen. Thús Wonen werkt wat betreft het 
thema krimp nauw samen met de huurders en andere belanghebbenden in de regio, zoals met 
dorpsbelangen, de gemeente, provincie en zorg- en welzijnspartijen. Samen zoeken ze naar creatieve 
oplossingen die de leefbaarheid van kleinen kernen versterkt. 
 
Naar de website: https://www.thuswonen.nl  
 

 
Plaats in de organisatie 

De controller rapporteert aan de directeur-bestuurder en heeft tevens een directe lijn met de Raad 
van Commissarissen. De controller zit aan bij het managementteam wat bestaat uit de directeur-
bestuurder, manager Vastgoed, manager Interne bedrijfsvoering, manager Service & onderhoud en 
de manager Wonen. De controller is inhoudelijk kennispartner op financieel gebied van de gehele 
organisatie en de manager Bedrijfsvoering en de daarbij behorende afdeling Financiën specifiek.  
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De controller van Thús Wonen is een analytische, scherpe persoon die in deze veelzijdige rol het 
onafhankelijke financieel geweten en adviseur van bestuur, management en Raad van 
Commissarissen is. Iemand die vanuit onafhankelijkheid toch invloed kan doen gelden. In de functie 
van controller bent u naast signalerend ook actief in de verbetering van organisatiebrede processen, 
zoals de brug tussen financiën en vastgoed. De controller beweegt zich op een natuurlijke manier 
door alle lagen van de organisatie en kan daar, uiteraard geladen met een flinke dosis inhoudelijke 
kennis, op een verbindende en samenwerkingsgerichte wijze adviseren, verbeteren en toetsen.  
 



   

 

 

 

 

 

 

3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

Als controller bij Thús Wonen bent u verantwoordelijk voor het ‘in control’ zijn van de organisatie. U 
draagt zorg voor de onafhankelijke advisering en toetsing van (financieel) beleid. Dit doet u op een 
wijze waarmee risico’s evenals (financiële) haalbaarheid op correcte wijze zijn ingeschat en de 
organisatie compliant is aan de geldende wet- en regelgeving.  
 
U: 

 Bent verantwoordelijk voor een onafhankelijke toetsing van (financiële) beleidsvoorstellen op 
risico’s en haalbaarheid, signaleert aandachtspunten en adviseert over verbetermogelijkheden; 

 Bewaakt de naleving van de voor woningcorporaties geldende wet- en regelgeving; 

 Beoordeelt managementinformatie zoals investeringsplannen, prognoses en analyses op 
juistheid, volledigheid, risico’s en haalbaarheid; 

 Adviseert gevraagd en ongevraagd over het (financieel) beleid en de strategie van de organisatie, 
bewaakt het overkoepelende organisatiebelang en dient als gesprekspartner voor de Raad van 
Commissarissen; 

 Bewaakt governance en compliance binnen de organisatie, draagt zorg voor een effectieve 
interne governance en betrouwbaarheid van informatievoorziening en kwaliteit van de 
beheersing van risico’s binnen bedrijfsprocessen.  

 
Als controller bij Thús Wonen bent u tevens verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de 
planning en control-cyclus ingericht op de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsactiviteiten, 
zodanig dat bedrijfsrisico’s tijdig onderkend zijn en in passende beheersmaatregelen is voorzien. U 
bent eindverantwoordelijk voor een betrouwbare en tijdige interne en externe (financiële) 
verslaglegging.  
 
U: 

 Onderzoekt bedrijfsprocessen op effectiviteit, efficiëntie en risico’s, adviseert over 
verbetermogelijkheden en de vormgeving van de risicomanagementstructuur en het 
risicomanagementsysteem; 

 Adviseert over de toepassing en inbedding van algemene plannings- en controlprincipes, -
richtlijnen en –procedures en controleert toepassing en gebruik;  

 Ontwikkelt (AO/IC) meetinstrumenten, formuleert kritische prestatie-indicatoren en ken- en 
stuurgetallen, werkt mandateringregelingen uit en beoordeelt toepassing en effecten; 



   

 

 

 

 

 

 

 Bent eindverantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van integrale 
managementinformatie en adviseert over de informatisering en systeemondersteuning; 

 Functioneert als business partner en adviseert het management op analyses, bent in staat mee 
te sturen met het (commerciële) management door grondige kennis van de organisatie en 
processen; 

 Bent verantwoordelijk voor de toetsing van business cases en draagt bij aan totstandkoming van 
bedrijfseconomische, financiële normen en kritische performance indicatoren; 

 Bent verantwoordelijk voor tijdige oplevering van betrouwbare (financiële) rapportages, 
bedrijfseconomische berekeningen en beslissingscalculaties en adviseert over te ondernemen 
vervolgacties; 

 Neemt initiatieven ter bevordering van procesdenken en prestatieverbetering;  

 Onderhoudt contacten met de accountant en andere externe partijen; 

 Vertegenwoordigt de organisatie vanuit een control invalshoek in (externe) projectgroepen; 

 Bent verantwoordelijk voor de verrichting en kwaliteit van interne audits. 
 
 
4. PROFIEL 
 
De functie van controller bij Thús Wonen vraagt een autonoom persoon in houding en gedrag met 
een sterke eigen identiteit en flair. Een stevige persoonlijkheid die proactief is en die het bestuur, het 
managementteam en de Raad van Commissarissen kan uitdagen. Iemand die zich goed bewust is van 
de bijzondere verantwoordelijkheid binnen de organisatie en de rol op natuurlijke wijze succesvol 
kan uitoefenen door communicatief, verbindend, zelfverzekerd, tactvol en beschouwend binnen de 
organisatie te bewegen. De controller is degene die ‘de vraag achter de vraag’ stelt en processen in 
beweging weet te krijgen. Door een open persoonlijkheid en ontwikkelgerichte houding stelt de 
controller zich op als een toegankelijke sparringpartner voor alle geledingen van de organisatie.  

 Afgeronde bedrijfseconomische- of financiële opleiding op wo-niveau, eventueel aangevuld met 
een postdoctorale opleiding (RA/RC). 

 Kennis van en inzicht in administratieve en bedrijfseconomische processen en de inrichting 
hiervan. 

 Meerdere jaren ervaring in controlling, accountancy of auditing.  

 Kennis van (externe) verslagleggingregelgeving.  

 Kennis van de toepassing van (financiële) applicaties en informatiserings-tools. 

 



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Analytisch, helicopterblik, procesdenker; 

 Onafhankelijk en stevig; 

 Probleemoplossend, samenwerkingsgericht, proactief; 

 Communicatief en verbindend; 

 Reflectief, ontwikkelgericht. 

 

 

6. THÚS WONEN BIEDT U 

De functie betreft een dienstverband voor 24 tot 32 uur per week. 
Thús Wonen biedt u niet alleen een passende beloning en een goed arbeidsvoorwaardenpakket, 
maar ook kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Aandacht voor de balans tussen 
werk- en privéleven is vanzelfsprekend. Conform de CAO Woondiensten, overeenkomstig het 
Handboek functie indeling Woondiensten, is de functie ingedeeld op functieniveau L.  
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
mr. Eleanor Tillema 
06-13892306 
 


