
   

 

 

 

 

    

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Gemeente Haaksbergen 

 Concerncontroller 
 
 “ Samen koersen op de toekomst” 

 
 
Standplaats:  Haaksbergen   
 

 
1. GEMEENTE HAAKSBERGEN 
 
De gemeente Haaksbergen telt ongeveer 25.000 inwoners. Behalve de hoofdkern Haaksbergen 
behoren ook de kerkdorpen Buurse en St. Isidorushoeve tot de gemeente. De gemeente is actief en 
dynamisch en heeft een uitgestrekt, 10.550 hectare, groot buitengebied met een schitterend 
coulisselandschap en fraaie natuurgebieden.   
 
Haaksbergen ligt in de zuidoosthoek van Twente aan de Duitse grens. De Twentse steden Enschede en 
Hengelo zijn directe buren. De Duitse buurgemeente Stadt Ahaus is partnergemeente. Haaksbergen 
en Ahaus vormen samen de as van Euregio, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband.  
 
De gemeente Haaksbergen heeft de ambitie een toekomstbestendige, zelfstandige netwerkgemeente 
te worden. Dit betekent dat Haaksbergen sterk inzet op de samenwerking in de keten. Het doel naast 
de wettelijke opgaven is de “Visie Haaksbergen 2030” te realiseren.  
 
In september 2020 is gestart met een organisatie-ontwikkeltraject. Dit traject beoogt invulling te geven 
aan diverse ambities van het bestuur die zijn vertaald in het programma “Haaksbergen ster(ker) in 
ontwikkeling”. Daarnaast is het traject opgestart om diverse knelpunten in de organisatie weg te 
nemen en het proces van uitbesteding van onderdelen van de bedrijfsvoering op een verantwoorde 
manier mogelijk te maken.  
Er is inmiddels een besturingsmodel geadopteerd dat uitgaat van een matrixorganisatie met een 
onderverdeling in teams.  
 
  



   

 

 

 

 

    

 

De Gemeente Haaksbergen heeft de vacature concerncontroller opengesteld. Een uitdagende en 
interessante rol die invulling geeft aan de verdere ontwikkeling van concerncontrol in de organisatie. 
Met een veranderende omgeving beweegt ook de gemeente Haaksbergen mee. Zij brengt 
verbeteringen aan in de structuur en aansturing van de organisatie, cultuur, bedrijfsvoering en 
werkprocessen. Dit wordt onder andere gedaan vanuit het ontwikkelprogramma “Sterker 
Haaksbergen”. Een ander belangrijk aandachtspunt is het realiseren van de verbinding met het bestuur 
en de raad.  
 
Naar de website: https://www.haaksbergen.nl 
 

 
Plaats in de organisatie 

Als concerncontroller leg je verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Je 
bent sparringpartner en onafhankelijk adviseur voor het college, de gemeenteraad, directeur en 
management.   
 
 
2.  FUNCTIE 
 
De functie kent een inhoudelijk zwaartepunt op het bedrijfseconomisch beleidsveld en daaraan 
gelieerde onderwerpen. Je bent gericht op externe trends, lopende dossiers en ontwikkelingen en de 
verbinding daarvan met de organisatie. Op alle niveaus werk je aan het versterken van het 
controlesysteem en het control bewustzijn in de organisatie. Je levert vanuit jouw positie 
oplossingsrichtingen of perspectieven bij belangentegenstellingen.  
 
 
3. VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Vanuit een onafhankelijke positie adviseer je over en ontwikkel je beleid op bestuurlijk- en 
concernniveau met betrekking tot  haalbaarheid, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid 
van het gevoerde en te voeren beleid. Zo ga je na of college- en/of raadsvoorstellen bijdragen aan 
het bereiken van de doelstellingen van de visie van Haaksbergen. Samen met de programmamanager 
draag je zorg voor prioritering en vertaling van managementbesluiten en collegebesluiten naar 
organisatorische taakstellingen, projecten en programma’s.  
 
Je geeft  advies over kansen, bedreigingen en risico’s aan bestuur en directie. Daarbij schuw je het 
niet om soms de luis in de pels voor hen te zijn.  
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Je adviseert op onderstaande terreinen  

 Doelmatigheid/ efficiency. Je bent medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en 
effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke en ambtelijke 
doelen. Je adviseert gevraagd en ongevraagd over de organisatie brede (beleids)kaders en 
draagt zorg voor organisatie brede control op bedrijfseconomisch gebied. Je draagt mede 
zorg voor de integrale toetsing van managementadviezen.   

 Effectiviteit/ doeltreffendheid. Je bewaakt het (maatschappelijk) effect van de bestedingen. 
In overleg met bestuur en management bepaal je de gewenste maatschappelijke effecten en 
stelt hiervoor prestatie-indicatoren op.  

 Rechtmatigheid. Je toetst en evalueert de naleving van kaders, richtlijnen en regelgeving. Je 
signaleert risico´s, verbeter- en/of knelpunten en verricht intern onderzoek.  

 
Realisatie van de gewenste ontwikkelingen/ innovaties  

 Het zorgdragen voor de ontwikkeling van de (LEAN-)processen in de organisatie.  

 Het bewaken en bevorderen van de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van de 
bedrijfsprocessen. 

 Het mede zorgdragen voor de (door)ontwikkeling en innovatie van concerncontrol.  

 Het begeleiden van veranderingsprocessen op financieel en bedrijfseconomisch terrein op 
organisatieniveau. 

 
Adequate informatieverstrekking 

 Het opstellen van rapportages, zoeken van draagvlak voor verandering en presenteren van 
analyses en conclusies. 

 Het verzorgen van informatieverstrekking en correspondentie op het inhoudelijke 
aandachtsgebied. 

 
 
4. FUNCTIE EISEN 
 

 WO werk- en denkniveau en een bedrijfseconomische, financiële en/of juridische achtergrond. 

 Meerdere jaren werkervaring in een soortgelijke functie, bij voorkeur binnen een 

overheidsorganisatie.  

 Je hebt een politiek bestuurlijke antenne en kunt omgaan met de spanning tussen de ambtelijke 

doelstelllingen en politiek/bestuurlijke belangen.  

 Je weet vanuit een onafhankelijke positie te adviseren en mee te denken over mogelijkheden en 

oplossingen.  
 
  



   

 

 

 

 

    

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 

 Omgevingsbewust, communicatief vaardig en gericht op samenwerking. 

 Neemt initiatief en is dienstverlenend.  

 Maakt op alle niveaus de verbinding.  

 Doortastend en besluitvaardig.  

 Helicopterview, strategisch denkvermogen en oog voor nieuwe ontwikkelingen.   

 Analytisch en cijfermatig sterk. 

 

 
6. GEMEENTE HAAKSBERGEN  
 
De Gemeente Haaksbergen is een organisatie volop in ontwikkeling en je krijgt de ruimte om je 
talenten en competenties in te zetten. De beloning is marktconform en afhankelijk van ervaring en 
opleiding. Het individueel keuzebudget 17,05% is van toepassing.  
 
Een mooie kans om in een informele setting integraal samen te werken met betrokken en enthousiaste 
medewerkers in een gemeentelijke context waar bewoners centraal staan. Een uitdagende 
adviesfunctie met interessante projecten en tevens de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.   
 
 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 

Greetje Jakobs  

Regiodirecteur  

 

06 - 5022 1272 | greetje.jakobs@beljonwesterterp.nl 
 


