
   

 

 

 

 

 

 

  
 FUNCTIEPROFIEL 
 
 

 Fier 
 Directeur Finance & Control 
 

          Hart voor mens en cijfers 
 
 

 
Hoofdlocaties:                       Leeuwarden en Capelle aan den IJssel 
                                                  Werklocatie en tijden zijn flexibel 

 
 
1. ORGANISATIE FIER 
 
Fier is hét landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. De organisatie streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met 
geweld in een afhankelijkheidsrelatie direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) 
en plegers van geweld. Fier biedt ambulante hulp, behandeling en 24-uurs opvang en behandeling, te 
denken valt aan huiselijk geweld, kindermishandeling, eergerelateerd geweld, mensenhandel, 
loverboyproblematiek, seksueel geweld, (vroegkinderlijke) traumatisering en 
extremisme/radicalisering.  
 
Er wordt gewerkt aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst. Fier gaat voor duurzame hulp 
die blijvende effecten sorteert in de levens van kinderen, jongeren en volwassenen. Daarom wordt 
holistisch gewerkt en investeert Fier in alle levensgebieden van de cliënten; van gezondheid tot sociale 
contacten en familie, en van scholing tot werkervaring. Het accent wordt het liefst zo veel mogelijk 
gelegd op de toekomst, op ambities en dromen. Fier is erkend zorgaanbieder op diverse terreinen.  
 
Fier heeft een unieke vorm van opvang in Nederland ontwikkeld en gerealiseerd, een holistisch 
totaalconcept met een duurzaam en toekomstbestendig effect: de Veilige Veste. Een integraal en 
multidisciplinair zorgconcept verbonden aan haar omgeving en de samenleving. Het is een plek waar 
(jonge) mensen die worstelen met de gevolgen van geweld een veilig onderkomen kunnen vinden en 
de hulp en behandeling krijgen die ze nodig hebben, zonder zich te hoeven verstoppen. Het doel: een 
veilige en beschermde omgeving bieden waarin kan worden gewerkt aan een toekomst zonder 
geweld. De eerste Veilige Veste staat in Leeuwarden, de tweede is recent geopend in Rotterdam 
Rijnmond c.q. Capelle aan den IJssel.  
 

https://www.fier.nl/over-fier/aanbod


   

 

 

 

 

 

 

 
De organisatie (met ruim 500 medewerkers en 150 vrijwilligers) is leidend in haar vakgebied en toont 
hierin onverminderde passie en doorzettingsvermogen om te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de 
samenleving en aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken. Fier heeft een forse groei 
doorgemaakt en is toe aan een volgende stap, waarbij ontwikkelingen in het zorglandschap en 
voortdurend wijzigende regelgeving tevens continue aandacht vragen. Fier heeft een praktische en 
resultaatgerichte cultuur en een platte organisatiestructuur. De complexe context van de 
cliëntsituaties vraagt om creativiteit bij het vinden van inhoudelijke oplossingen en de financiering 
daarvan. Daarbij passen korte lijnen, zeggen waar het op staat en afspraak is afspraak.  
 
Meer informatie over de ambities van Fier: 

 Strategienota 2021-2023: Fier staat & gaat 
 
Meer weten over de visie en werkwijze van Fier: 

 www.fier.nl/over-fier 

 www.fier.nl/magazines 
 

 
Plaats in de organisatie 

 
De directeur Finance & Control is integraal verantwoordelijk voor de afdeling en geeft hierbij leiding 
aan een teamleider die elf medewerkers van de zorgadministratie/budgetten en hoofd- en onder- 
aanneming aanstuurt en aan de elf medewerkers van financial control, financiële administratie, 
Planning & Control, Procescontrol/Compliance en zorgverkoop. 
 
De directeur Finance & Control heeft tevens de rol van concerncontroller. Dit betreft een 
onafhankelijke en autonome positie in de organisatie met directe lijn naar de Raad van Toezicht. 
 
Samen met de Raad van Bestuur, managers Residentiële Zorg, de managers van de Psychotrauma 
Centra en de manager HR & Fier Academy vorm je het centrale MT van de organisatie. 
 
Je werkt nauw samen met het bedrijfsbureau. Hier is een aantal ondersteunende functies rond 
financiën en informatisering/automatisering ondergebracht. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur 
en schuift op thema’s aan bij de Raad van Toezicht. 
 

https://www.fier.nl/mediadepot/2270eb5b19c3/D806Strategienota-Fierstaatengaat-2021-2023.pdf
http://www.fier.nl/over-fier
http://www.fier.nl/magazines


   

 

 

 

 

 

 

 
2.  FUNCTIE 
 
Fier heeft de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt waarbij door de 
overheidsmaatregelen de complexiteit en bureaucratie fors is toegenomen. Dit heeft ook gevolgen 
gehad voor de aard en omvang van de werkzaamheden op het bedrijfsbureau. Fier heeft als landelijk 
expertisecentrum te maken met bijna alle financieringsstromen in de zorg en het sociaal domein plus 
diverse incidentele en structurele subsidiestromen. Deze vragen veel aandacht in de contractering, 
registratie, verantwoording en de ondersteuning van de organisatie met relevante 
managementinformatie. 
 
De basis is op orde maar vraagt om een doorontwikkeling en verdere professionalisering die matcht 
met de omvang en complexiteit van de huidige organisatie én de complexiteit van de huidige 
financiering van zorg en project- en onderzoeksfinanciering. Zowel intern als extern zijn er 
voortdurend nieuwe ontwikkelingen die tijdig aandacht vragen en ook tot aanpassing van de 
organisatie, processen en systemen kunnen leiden. Fier is toe aan een volgende stap om op deze basis 
voort te bouwen en verder te optimaliseren, structureren en standaardiseren en daar waar mogelijk 
met automatisering (nog) beter te ondersteunen. Dit alles altijd met oog voor en vanuit het 
perspectief van de cliënt. 
 
Belangrijke ontwikkelingen die momenteel spelen zijn onder andere: 
 

 de invoering van het zorgprestatiemodel voor de GGZ; 

 de inrichting en invoering van een BI-tool en eenvoudige dashboards t.b.v. stuurinformatie voor 
managers, teamleiders, projectleiders en onderzoekers; 

 de invoering van een nieuw financieel pakket (inclusief de herinrichting van de 
kostenplaatssystematiek); 

 de omslag van een medewerker die verantwoordelijk is voor enkele afgebakende taken naar een 
meer integrale en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele afdeling;  

 de doorontwikkeling van het ECD, ICT en functioneel beheer naar een niveau passend bij de 
omvang en complexiteit van de organisatie. 

 
In deze functie is het belangrijk up-to-date te zijn als het gaat om de externe ontwikkelingen op de 
verschillende terreinen waar Fier zich op beweegt en daar tijdig op te kunnen acteren. In deze functie 
is ruimte om zelf mede vorm te geven aan de organisatie van Fier als geheel en het bedrijfsbureau in 
het bijzonder.  
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
De directeur Finance & Control is het financiële geweten van de organisatie. Je zorgt voor een 
adequate administratie, strak georganiseerde P&C cyclus en voor tijdige, correcte en volledige 
rapportages. Je hebt hierbij de focus op doorontwikkeling en optimalisatie. Je hebt kennis van en zicht 
op (financiële) mogelijkheden binnen de wet- en regelgeving en het verantwoordingskader. 
 
Je denkt mee over de strategische koers van de organisatie. Je bent klankbord en sparringspartner van 
de Raad van Bestuur en het managementteam, je geeft tevens gevraagd en ongevraagd advies. Je 
ondersteunt middels rapportages en analyses en relevante informatie over de bedrijfsvoering, de 
zorgverkoop en de ontwikkelingen die vanuit het financiële en bedrijfseconomische perspectief de 
komende periode aandacht vragen. Daarbij ben je in staat om steeds te schakelen naar de vraag wat 
dit betekent en wat de impact is voor de (jonge) mensen waar Fier voor werkt. 
 
Jij bent als financieel deskundige in staat om zodanig verantwoordelijkheid te nemen dat de Raad van 
Bestuur vanuit financieel beheersmatig opzicht meer op afstand kan opereren. Je laat zien waar je mee 
bezig bent en wat jij nodig hebt om jezelf én Fier naar een hoger plan te tillen. 
 
Als directeur Finance & Control geef je leiding aan het bedrijfsbureau, waarbij je medewerkers coacht 
en faciliteert in hun verdere ontwikkeling. 
 
In de rol van concerncontroller neem je een onafhankelijke positie in. Vanuit deze rol heb je ook 
contact met de Raad van Toezicht. Gevraagd en ongevraagd adviseer je vanuit deze rol op financieel 
en bedrijfseconomisch terrein. 
 
Je vertegenwoordigt Fier richting externe contacten, financiers, samenwerkingspartners en 
leveranciers. 
 
4.      PROFIEL 
 

Je beschikt over wo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfseconomie, 

accountancy of bedrijfskunde. Je hebt gedegen kennis van relevante financieringsstromen in de GGZ 

en het sociaal domein of aantoonbare vergelijkbare ervaring met complexe financieringsstromen.  
 
Hoofd en hart werken bij jou samen. Je bent een ervaren en gedreven manager/directeur met 
affiniteit voor de doelgroep van Fier en wilt graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van het 
perspectief van deze mensen.  
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

 
Je hebt ruime ervaring met het opbouwen en ontwikkelen van en leidinggeven aan teams, waardoor 
deze effectief en resultaatgericht werken. Je bent positief ingesteld, inspirerend en houdt ervan om 
met collega’s te sparren en kennis uit te wisselen. 
 
Je hebt ruime ervaring met het efficiënt inrichten van de financiële processen en 
informatievoorziening; van inkoop en verkoop tot facturatie en verantwoording. Daarnaast heb je bij 
voorkeur ervaring met de relevante wet- en regelgeving, bent bekend met Elektronische Cliënten 
dossiers (ECD) en productieregistratie in de zorg of hebt de ambitie en vaardigheid om je die snel eigen 
te maken.  
 
Fier vindt het belangrijk dat jij: 
 
 het geheel kunt overzien met betrekking tot de verschillende financieringsstromen en de 

ontwikkelingen daarin; 
 prioriteiten kunt stellen; 
 in staat bent te ondersteunen en in het voorzien van relevante managementinformatie; 
 kunt analyseren waar verbeterpunten zitten en deze ook weet te realiseren; 
 financiële kansen en risico’s tijdig ziet en hierover communiceert; 
 goed kunt samenwerken; 
 stevig communiceert en niet schroomt om een eigen mening neer te zetten en vervolgens de 

dialoog aan te gaan. 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Analytisch 

 Stevige persoonlijkheid 

 Kritisch 

 Professioneel 

 Veerkrachtig 

 Proactief 

 Reflectief 

 Verbinder 

 Transparant 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 
6. FIER BIEDT U 
 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao Sociaal Werk; deze functie wordt ingeschaald in  
functiegroep 14 (€ 4.333,- t/m € 7.183,- bruto bij 36 uur per week). Fier heeft een uitgebreid intern en 
extern scholingsprogramma, Individueel Keuzebudget een loopbaanbudget voor iedere medewerker, 
collectieve ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering (8,3%). Scholing die noodzakelijk is voor 
het uitoefenen van je functie betaalt Fier. Fier biedt ook de mogelijkheid tot gratis overnachten in de 
personeelsflat (op reservering). 
 
Het bedrijfsbureau is gevestigd op de hoofdlocatie in Leeuwarden, maar werklocatie en tijden zijn in 
overleg flexibel in te vullen. 
 
 

   
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Marijke Schikan 
senior consultant 
06-27898844 
 


