
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 

CONCERN CONTROLLER (nieuwe functie)  
“Vormgeven, verbinden en ontwikkelen” 

 
Standplaats:  Ommen   
 

 
1. BAALDERBORG GROEP 

 

Een uitdaging voor jou? 
De Baalderborg Groep biedt een interessante nieuwe positie voor een financial met een 
vernieuwende, frisse en eigentijdse blik op concern control en de inbedding hiervan in de Baalderborg 
Groep. Er is veel ruimte om de functie uit te kristalliseren en te vormen. Je kan vanuit eigen ervaring 
en visie bijdragen in het verder door ontwikkelen van de organisatie, waarbij je inbreng op het terrein 
van de rol en de positionering van concern control en business control zeer op prijs wordt gesteld. 

 

Hart voor mensen  

Op ruim 80 locaties in Overijssel en Drenthe biedt de Baalderborg Groep met 1.500 professionele 

medewerkers en 700 toegewijde vrijwilligers iedere dag zorg en ondersteuning aan ruim 1.300 mensen 

met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun 

eigen leven te kunnen leiden. 

 
“Leef je leven”, daar staat de Baalderborg Groep voor. In de organisatie staat altijd de individuele cliënt 
en zijn of haar dienstverleningsproces centraal: de cliënt wordt ondersteund in het, zo veel mogelijk, 
eigen regie voeren over zijn of haar kwaliteit van leven, met andere woorden: levensgeluk. Dit geldt 
voor alle levensterreinen, zoals wonen, werken, ontmoeten en meedoen, vrije tijd en dagactiviteiten, 
leren en ontmoeten, opvoeden. Bovendien zet Baalderborg zich in voor de ontwikkeling van 
netwerken van cliënten en creëert zij mogelijkheden voor ontmoeting en participatie. Dit alles vanuit 
een integrale benadering welke cliëntvolgend is ingericht. 
 
Organisatie ontwikkeling 
Om cliëntvolgend te kunnen blijven zijn, de organisatie verder te ondersteunen in haar ontwikkeling 
en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is dit voorjaar een eerste aanzet gegeven om te 
komen tot een nieuw ondernemingsplan. Hierbij is ook kritisch de topstructuur onder de loep 
genomen. Verschillende principes zoals waardegedreven besturen en strategische executiekracht zijn 
hierin leidend geweest. Dit heeft geleid tot een wijziging in de managementstructuur waarbij onder 
andere de rollen van bedrijfsvoering en controlling uit elkaar zijn getrokken, waarop deze vacature is 
ontstaan. Het nieuwe MT zal worden gevormd door de bestuurder, 4 RVE managers, een manager 
bedrijfsvoering en de concern controller.  
 
Voor meer informatie zie ook: www.baalderborggroep.nl 
 
 
 
2.  DE FUNCTIE 

http://www.baalderborggroep.nl/


   

 

 

 

 

 

 

 
Functie in ontwikkeling 
De Baalderborg Groep is volop in ontwikkeling, heeft stevige ambities en de functie van concern 
controller is dus nieuw binnen de organisatie. Dat vraagt om een financial die een stevige 
ontwikkelopgave niet uit de weg gaat. Een warme maar ook zakelijke professional die goed gedijt in 
een omgeving waarin nog niet ieder piketpaaltje is geslagen en die een adviesrol zal hebben in het 
verder uitwerken van structuren en processen. Een verbindende en sensitieve persoonlijkheid die 
snapt dat de individuele cliënt en zijn of haar dienstverleningsproces centraal staan en concern control 
daarvoor de optimale ondersteuning moet bieden.  
 
Wat betekent dit voor jou? 
Als concern controller ben je goed in staat om de functie op de kaart te zetten binnen de organisatie 
en toegevoegde waarde te bieden op diverse vakinhoudelijke thema’s.  Hierbij denk je vanuit een 
breed perspectief en ben je in staat om vanuit de primaire processen van Baalderborg mee te denken 
met de “business”. Hierin toon je een proactieve, ondernemende en innovatieve houding, sterk gericht 
op de verbinding en het gezamenlijk behalen van concrete resultaten. 
 
Om een betere besluitvorming te kunnen realiseren neem je het management mee in de verhalen 
achter de cijfers en draag je zorg voor actuele rapportages en adequaat risicomanagement. Je werkt 
hierin nauw samen met de manager bedrijfsvoering en de assistent-controllers. Je bent tevens het 
financiële geweten van de Baalderborg Groep en in staat respectvol maar daadkrachtig tegenwicht te 
bieden. Je bent een objectief en onafhankelijk sparringpartner en adviseur van de bestuurder, het MT 
en de Raad van Toezicht en je geeft proactief gevraagd én ongevraagd advies en commentaar. Dat 
vraagt om een sterk communicator met oprechte interesse in zijn of haar collega’s die op een 
verbindende wijze meer zakelijk en financieel besef binnen de Baalderborg Groep brengt.  

Vanuit je passie voor verbeteren en met behulp van je actuele kennis en ervaring ontwikkel je het 

strategisch en tactisch financieel beleid van de Baalderborg Groep en ontwikkel je tevens een adequate 

systematiek van interne controle op de risicogebieden (risicomanagement). Aangezien je ook zeker 

een focus naar buiten hebt weet je daadkrachtig te anticiperen op externe ontwikkelingen die invloed 

hebben op het behalen van de strategische doelen van de Baalderborg Groep. 

 
3. WAT NEEM JIJ MEE? 
 
Je herkent je sterk in termen als tact, invoelend vermogen en overtuigingskracht. In staat om draagvlak 
te creëren en medewerkers “mee te krijgen”. Een bouwer met een sterke focus op verbeteren, 
zichtbaar zowel binnen als buiten de organisatie. Je bent betrokken en integer, nuchter en volhardend, 
maatschappelijk gedreven en te typeren als echte bruggenbouwer. De Baalderborg Groep is vooral 
geïnteresseerd in kandidaten die waarde willen toevoegen. Persoonlijkheid, intrinsieke motivatie, 
competenties en diversiteit in het team zijn daarbij van groter belang dan kennis en ervaring.  
 
  



   

 

 

 

 

 

 

Vertrekpunten in het profiel zijn: 
 

 Afgeronde financieel-economische, bedrijfskundige of bedrijfseconomische opleiding op 

academisch niveau, aangevuld met RA of RC is een pre; 

 Ruime ervaring in een vergelijkbare strategische positie en ervaren met de genoemde items en 

resultaatgebieden; 

 Duidelijke en heldere visie op besturen en de inrichting van een organisatie; 

 Een passie voor ontwikkeling, bouwen, groeien en verbeteren; 

 Analytisch, zakelijk en vasthoudend; 

 Flexibel en beschikken over reflectief vermogen op het eigen handelen. 

 

Ervaring in de gezondheidszorg is een pre maar ook professionals met een aantoonbare affiniteit voor 

de zorg zijn van harte welkom om te reageren. 

 

 
4. INTERESSE? 
 
Is je interesse gewekt? Belangstelling om te gaan werken bij een organisatie waar ontwikkeling en 
verbetering centraal staan? Dan zien we uit naar je motivatiebrief! Werken bij Baalderborg betekent 
werken bij een dynamische en trotse organisatie met betrokken en professionele medewerkers.. De 
functie van concern controller is ingedeeld in functiegroep 75 van de CAO Gehandicaptenzorg. De 
functie is in principe fulltime en je wordt benoemd voor de duur van een jaar met de intentie tot 
verlenging voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. 
 
 
 CONTACT 
 
Indien je meer achtergrond informatie wenst of vragen hebt met betrekking tot deze boeiende functie, 
de organisatie of deze procedure kun je contact opnemen met Geert-Jan Plette, senior consultant bij 
BeljonWesterterp via telefoonnummer 06-22421363 of geertjan.plette@beljonwesterterp.nl 
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