
  

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 ProWonen 

 Concerncontroller 
 

 “Samenwerken aan een thuis voor onze huurders” 
 

 
Standplaats: Borculo   
 

 
1. PROWONEN 
 
Prowonen in Borculo is een bekende wooncorporatie in de Achterhoek. Prowonen is een sociale 
huisvester en maatschappelijk ondernemer in hart en nieren. Er wordt gedacht vanuit de missie 
“Iedereen heeft recht op een thuis”. Hiermee wordt bijgedragen aan een solide basis voor de 
huurders. Het begint bij een passende huurwoning die betaalbaar en duurzaam is in een prettige 
woonomgeving. Om van daaruit volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving en tot bloei 
te komen. Dit kan ProWonen niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met huurders en lokale 
partners.  
 
80 medewerkers werken betrokken en gemotiveerd samen in een informele werksfeer met volop 
ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven. Medewerkers worden gestimuleerd om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en het werk naar eigen inzicht vorm te geven.  
 
Om dit alles goed te organiseren, bestaat de organisatie uit vier onderdelen: wonen, vastgoed, 
bedrijfsvoering en bestuur. Directeur-bestuurder van ProWonen is Hanke Struik.  
Er vindt regelmatig afstemming plaats met huurdersverenigingen en samenwerkingspartners zoals 
gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Ook wordt er intensief samengewerkt met de andere 
Achterhoekse corporaties.  
 
Naar de website: https://prowonen.nl 
 

Plaats in de organisatie 
De functie concerncontroller is ondergebracht in een onafhankelijke organisatie-eenheid, welke 
rechtstreeks onder de bestuurder valt. De concerncontroller opereert volstrekt onafhankelijk en kan 
gevraagd en ongevraagd het bestuur en de raad van commissarissen adviseren. Hij/zij heeft een 
directe lijn met de RvC en de auditcommissie.  
 
 
2.  PROFIEL 
 
De concerncontroller is in staat om de verbinding te bevorderen tussen de diverse afdelingen. Hij/zij 
moet kunnen schakelen van strategisch naar tactisch naar operationeel niveau, zonder daarbij de 
onafhankelijkheid uit het oog te verliezen. De concerncontroller is niet in de lijn actief en de 
uitvoering van de controletaken worden grotendeels belegd bij de businesscontrollers (3).  

https://prowonen.nl/


  

 

 

 

 

 

 

Wel houdt de concerncontroller de vinger aan de pols, ondersteunt de businesscontrollers en moet 
inzicht hebben op operationele risico’s binnen de processen. Er wordt gewerkt met het “three lines 
model” (zie onderstaande afbeelding.) Het werkveld omvat alle aspecten van de interne 
bedrijfsvoering, waaronder de effectiviteit en efficiency van de organisatie. De concerncontroller 
weet wat er speelt in de organisatie en kent de cultuur goed. Hij/zij speelt een rol in het uitwerken 
van de processen en zorgt daarbij dat er voldoende aandacht is voor risicobeheersing en interne 
controles.  
 
 

 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Adviseert, ondersteunt het bestuur en management over de beheersing van de risico’s 
verbonden aan de realisering van de doelstellingen. Neemt hierin initiatieven met betrekking 
tot het uitvoeren van het risicomanagement zoals het organiseren van risico-sessies en het 
specifiek toetsen van project- en beleidsvoorstellen op het opnemen van een risicoanalyse.  

 Volgt kritisch de PDCA-cyclus en beoordeelt en analyseert sturingsinformatie en ondersteunt 
de organisatie in de ontwikkeling van sturingsinstrumenten, zoals KPI’s. Heeft oog voor het 
volgen van het proces en de wisselwerking tussen de 1e en 2e lijn.  

 Draagt bij aan een goede besluitvorming door het stellen van kritische vragen en is aanwezig 
bij MT-vergaderingen, RvC en auditcommissie.  

 Stelt het jaarlijkse auditplan op, op basis van een risicogerichte analyse van processen en 
andere thema’s die door middel van een audit kunnen worden getoetst. 

 Voert audits uit en beoordeelt de bedrijfsprocessen en AO-IC. Toetst processen en 
procedures op efficiënte inrichting naar opzet van de AO en het bevatten van voldoende 
waarborging voor een goede beheersing van de (operationele) risico’s en een betrouwbare 
en kwalitatief goede informatie om in samenspraak met de 1e en 2e lijn te komen tot goede 
aanbevelingen.  



  

 

 

 

 

 

 

 Toetst project- en beleidsvoorstellen aan de koers van de organisatie (ondernemingsplan), 
interne- en externe kaders van de (meerjaren)begroting.  

 Ziet toe op de governance. Is er sprake van goed bestuur en voldoende checks en balances 
en worden codes en reglementen en wet- en regelgeving nageleefd. 

 Heeft oog voor de juiste softcontrols (toont de organisatie het gewenste gedrag), die van 
groot belang zijn voor de beheersing van de organisatie.  Let daarbij op het gewenste gedrag, 
voorbeeldgedrag, voldoende transparantie en zijn medewerkers aanspreekbaar.  

 Geeft ongevraagd en gevraagd advies aan het bestuur en de RvC. Functioneert als 
businesspartner en kan als luis in de pels een tegendraadse mening geven.  
 
 

4. COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Betrokken en sociaal en geeft aandacht aan de mensen achter de processen. 

 Maakt de verbinding op alle niveaus en is omgevingssensitief.  

 Gericht op samenwerking en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden. 

 Onafhankelijke denker en in staat een eigen mening te vormen. 

 Communicatief sterk en kan omgaan met weerstand.  

 Analytische denker en vraagt door.  

 Durft te spiegelen en risico’s te benoemen.  

 Overzicht over langetermijnontwikkelingen en de bijdragen die daarvoor in het ‘nu’ nodig zijn.  

 Helicopterview en kan schakelen van operationeel naar strategisch niveau.  
 
 
5. FUNCTIE EISEN 
 

 HBO+/WO werk- en denkniveau.  

 Een relevante opleiding en ervaring in een soortgelijke rol. 

 Kennis van de ontwikkelingen in de sector, met name op het gebied van financiële en 
governance gerelateerde zaken.  

 Kennis van en ervaring met management control en verandermanagement. 

 Affiniteit met ICT en het gebruik en de inrichting van ondersteunende ICT systemen. 

 Kennis en ervaring met het inrichten en toepassen van het 3 lines model als 
risicomanagementsysteem.  

  
 
6.  PROWONEN BIEDT JE 
 
Een uitdagende positie in een dynamische organisatie die volop in beweging is. Het is zeker geen 
gespreid bedje en je kunt aan de slag in deze onafhankelijke rol om deze positie verder vorm te 
geven. Je komt terecht in een informele werksfeer met betrokken medewerkers. Je gaat deel 
uitmaken van een organisatie met een maatschappelijke opgave om als wooncorporatie een bijdrage 
te leveren aan de missie en visie. Er is gelegenheid om te professionaliseren en deze mooie 
organisatie verder te brengen. Met een blik op de toekomst is er ruimschoots aandacht voor je eigen 
ontwikkeling. 
 



  

 

 

 

 

 

 

Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Woondiensten en afhankelijk van 
opleiding en ervaring. Daarnaast uitstekende thuiswerkfaciliteiten, een opleidingsbudget, laptop en 
telefoon.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Vragen? Bel of mail met: 
 
Greetje Jakobs, Regiodirecteur 
06 - 50 221 272 
greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 
 


