
Wonen Zuid zoekt een

CONCERN
CONTROLLER

32-36 uur WO werk- en denkniveau Roermond en Heerlen

Wij zijn een sociale verhuurder met circa 14.000 woningen in
Midden-Limburg, Parkstad en Heuvelland. Onze droom is dat
iedereen prettig kan wonen, waarbij we denken in kansen en
mogelijkheden. Wij helpen immers mensen om te wonen zoals zij
wensen, binnen ieders mogelijkheden. Vanuit onze kernwaarden:
samenwerken, klantgericht en ondernemend.
Wij zoeken iemand met jouw expertise voor jouw bijdrage!

Hoe draag jij bij aan fijn wonen?
De wereld om ons heen blijft in beweging.
De maatschappelijke verwachtingen op het
gebied van beschikbaarheid,
betaalbaarheid, duurzaamheid,
leefbaarheid en de zorg voor ouderen die
langer thuis willen blijven wonen, zijn
hoog. Dat vraagt om een wendbare
organisatie. Thema’s als compliance,
control, risicomanagement, digitalisering
en data horen bij jouw expertise. 
Als concerncontroller toets je vanuit een
onafhankelijke rol in welke mate Wonen
Zuid ‘in control’ is. Je analyseert,
concludeert en adviseert, gevraagd en
ongevraagd. Je rapporteert aan het
bestuur, maar je hebt ook een directe lijn
met de Raad van Commissarissen. En je
zorgt intern voor draagvlak om
verbeteringen te kunnen implementeren.

Wat krijg je er voor
terug?        
 

36 uur per week (fulltime), maar
minder uren zijn bespreekbaar; 
Een jaarcontract met intentie van
een contract voor onbepaalde
tijd;
€ 4600 – € 6391 bruto p.m.
(schaal L CAO Woondiensten);
Een eindejaarsuitkering: 6% van
het bruto jaarloon;
Een laptop, tablet en telefoon in
bruikleen;
Volop mogelijkheden om jezelf te
blijven ontwikkelen.

 



088 - 66 53 653
wonen-zuid.nl

Klantgericht OndernemendSamenwerken

Zo werken wij aan wonen:

Wat verwachten we van jou?

Je hebt een academische studie
afgerond en acteert op wo-niveau. Dat
hoeft niet per se in een financiële
richting te zijn. We zoeken iemand die
vanuit zijn/haar rol mensen bewust kan
maken waar de organisatie staat qua in-
en externe beheersing, waar kansen en
risico’s liggen. Ondernemend, maar met
oog voor de risico's. En je weet hoe je
mensen daarin meekrijgt.
Je hebt dus ruime kennis van
risicomanagement, governance en
compliance, maar bent ook
(organisatie)sensitief en een verbinder.

Je denkt onafhankelijk en bent een
expert in jouw vakgebied.
Je denkt proactief en kijkt over de
grenzen van je eigen werk heen.
Je bent communicatief sterk: een
prettige, maar kritische sparringpartner.
Je denkt oplossingsgericht. Daarbij weet
je hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
Je kan concern control binnen de
organisatie stevig en herkenbaar
positioneren en van draagvlak voorzien.
Je bent een teamplayer: samenwerken
staat voorop, waar nodig hands-on.
We werken waar dat nodig is: op kantoor
in Heerlen of Roermond, of thuis.

Nog vragen over deze functie? Ben je enthousiast geworden?

Bekijk het functieprofiel in de bijlage of op
onze website. Voor andere vragen over de
functie kun je terecht bij Vincent Jansen
(directeur Financiën & Bedrijfsvoering), via
het secretariaat 088 – 665 35 62 of via
v.jansen@wonen-zuid.nl. Wil je meer
weten over werken bij Wonen Zuid? Klik
dan hier. 

Stuur dan je sollicitatie met een actueel
CV, uiterlijk 21 september naar
sollicitatie@wonen-zuid.nl. Vermeld
daarbij als onderwerp “Sollicitatie
concerncontroller”.
De selectiegesprekken zijn gepland op 3 en
6 oktober.
En een assessment maakt deel uit van de
procedure.

Deze vacature is primair bedoeld voor sollicitanten. Eventuele acquisitie
door partijen die hun werving-, selectie- of personeelsdiensten aan willen
bieden accepteren wij alleen op basis van no cure no pay.
Delen van deze vacature via social media mag natuurlijk altijd en overal
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FUNCTIEPROFIEL 
 

Wonen Zuid Datum: november 2021 

 
Context 
De concerncontroller ondersteunt het bestuur bij het (financieel) besturen en beheersen van de organisatie. De concerncontroller heeft 
(mede op grond van BTiV art 105) een onafhankelijke positie en van daaruit een adviserende taak, gevraagd en ongevraagd, richting 
bestuur en RvC. De concerncontroller werkt regisserend en initiërend en zorgt door overtuigen en motiveren voor verbinding met en 
draagvlak van control-activiteiten en de aansluiting op alle aspecten van de bedrijfsvoering en relevante thema’s, waaronder 
compliance, control, risicomanagement, digitalisering en datagebruik. De concerncontroller levert vanuit een actiegerichte en initiërende 
houding een bijdrage aan de strategische ontwikkelingen van Wonen Zuid en het (door een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en 
interne afstemming) behalen van de (strategische) doelstellingen. De concerncontroller is verantwoordelijk voor het hebben van 
organisatiebrede systemen voor risicobeheersing en borgen van compliance, alsmede daarop aansluitende controlesystemen met als 
focus het in-control-zijn. Om de onafhankelijkheid van de positie te waarborgen maakt de concerncontroller geen deel uit van het 
directieteam. Om zicht te houden op de (te nemen) strategische beslissingen is de concerncontroller onder andere aanwezig bij de 
vergaderingen van het directieteam, de treasurycommissie en de vergadering van de RvC. 
 
De kernwaarden van Wonen Zuid zijn: klantgerichtheid, ondernemen en samenwerken. Voor het ontwikkelen en het vernieuwen 
van diensten en/of producten en processen, wordt er binnen Wonen Zuid gewerkt volgens de principes van projectmatig 
werken, waarbij medewerkers vanuit hun rol, kennis en kunde een bijdrage leveren.  
 
Direct leidinggevende: bestuurder 
Geeft leiding aan: controller 
 
Resultaatprofiel  

RESULTAATGEBIED RESULTAATINDICATOREN  

Toetsing, advisering strategie- en besluitvorming 
Vanuit een controlerende, toetsende rol wordt de bestuurder 
uitgedaagd en geadviseerd in het proces van visie-, strategie- en 
besluitvorming, het managen van (financiële) risico’s en borgen 
van compliance, alsook in de realisatie en effectiviteit van alle 
aspecten van de bedrijfsvoering. 

- benoemde issues, risico’s, ongewenste effecten; 
- input als basis voor menings- en besluitvorming bij strategie, 

beleid en visiebepaling; 
- benoemde discrepantie tussen resultaten bedrijfsvoering en 

strategie, plannen en doelen; 
- acceptatie van adviezen. 

Beleidvorming risicomanagement 
Beleid met betrekking tot risicomanagement is ontwikkeld en 
vanuit een initiërende, coördinerende en adviserende rol 
vertaald naar een risicoraamwerk voor de operatie. Het bestuur 
is geïnformeerd over de belangrijkste risicofactoren en bewaakt 
dat de juiste mitigatie heeft plaatsgevonden 

- beschikbaarheid, kwaliteit systeem en instrumentarium op 
het gebied van risicomanagement; 

- inzicht bij bestuur/management in risico’s in bedrijfsvoering 
en effect van maatregelen. 

Compliance 
Beleid met betrekking tot compliance is ontwikkeld en vanuit een 
initiërende, coördinerende en adviserende rol vertaald naar een 
raamwerk en systeem voor het borgen van de naleving van 
kaders, wet- en regelgeving in onder meer beleids- en 
investeringsvorming, de jaar- en meerjarenplannen, de begroting 
e.d., als ook de besluitvorming op deze onderwerpen door 
bestuur en zo nodig RvC. 

- beschikbaarheid, kwaliteit systeem en instrumentarium op 
het gebied van compliance; 

- inzicht bij bestuur/management en RvC in risico’s op het 
gebied van compliance en maatregelen om compliance te 
borgen. 

 

Advisering/ondersteuning RvC 
Vanuit de onafhankelijke positie wordt de RvC geïnformeerd 
over de wijze waarop Wonen Zuid ‘in control’ is en geadviseerd 
over te nemen besluiten, waarbij inzicht wordt geboden in 
risico’s en aansluiting op vastgestelde visie en strategie. 

- beschikbaarheid relevante informatie en inzichten; 
- advies als input voor menings- en besluitvorming; 
- acceptatie van adviezen door RvC. 
 

Bewustwording 
Alle betrokkenen binnen de organisatie zijn overtuigd en dus 
bewust van het belang van risicobeheersing en compliance en 
daaraan gerelateerde maatregelen. 

- bewustzijn bij bestuur, management, RvC en medewerkers; 
- aard/omvang van issues op het gebied van risicobeheersing 

en compliance. 

Interne controle 
Het audit-jaarplan, aansluitend op procedures in het kader van 
risicobeheersing, boring van compliance en opgetreden issues, 
is opgesteld en geaccordeerd door bestuur/RvC. 
De uitvoering van het intern-audit-jaarplan is gecoördineerd en 
op basis van uitkomsten worden verbeter- en beleidsvoorstellen 
opgesteld. 

- accordering audit-jaarplan door het bestuur en RvC; 
- coördinatie van de uitvoering van interne controles in de 

tweede lijn; 
- effectiviteit corrigerende maatregelen; 
- opvolging maatregelen. 

Bijzondere opdrachten 
Op verzoek van de bestuurder of RvC kan de concerncontroller 
gevraagd worden bijzondere onderzoeksopdrachten uit te (laten) 
voeren.  

- kwaliteit van onderzoek; 
- draagvlak/acceptatie bevindingen bij 

betrokkenen/verantwoordelijken. 
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Competentieprofiel 

KENNIS EN ERVARING 

- WO werk- en denkniveau (control, risicomanagement);  
- brede kennis van en ruime ervaring met risicomanagement, compliance, managementadvisering en integrale sturing; 
- kennis van en ervaring met te hanteren tooling, systemen in het kader risciobeheersing, borging compliance, maar ook auditing 

en interne controle; 
- kennis van sector volkshuisvesting; 
- inzicht in relevante ontwikkelingen en consequenties (risico’s) daarvan voor de (financiële) bedrijfsvoering van woningcorporatie. 

COMPETENTIES EN GEDRAGSVOORBEELDEN 

Omgevingsbewustzijn 
Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke en/of politieke ontwikkelingen of 
andere relevante omgevingsfactoren.  
- kent de recente ontwikkelingen die voor het eigen werk/vakgebied van direct belang zijn; 
- houdt bij zijn voorstellen en aanpak rekening met de huidige en toekomstige ontwikkelingen en (wettelijke) kaders; 
- vertaalt de vakinhoudelijke ontwikkelingen in de omgeving in mogelijkheden voor de organisatie.  

Oordeelsvorming 
Informatie en handelwijzen tegen elkaar afwegen om tot onderbouwde beoordelingen te komen. 
- neemt de tijd die nodig is voor belangrijke keuzes; laat zich niet opjagen of verleiden tot overhaaste beslissingen; 
- noemt in zijn afweging meerdere invalshoeken of criteria zoals klantenbelangen, kwaliteit, efficiëntie en kosten, praktische 

haalbaarheid, personeel, doelstellingen op korte en lange termijn; 
- benoemt bij keuzes de voor- en nadelen en de kansen en risico’s van opties. 

Organisatiesensitiviteit 
Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. 
- houdt in zijn beslissingen en gedrag rekening met de mogelijke gevolgen voor anderen in de organisatie; 
- toetst en creëert bij de juiste partijen voldoende draagvlak voor voorstellen; 
- kent de weg binnen de eigen informele organisatie en maakt daar effectief gebruik van door op de noodzakelijke momenten 

aandacht te vragen voor risicobeheersing en borging van compliance en stimuleren van bewustzijn; 
- is zichtbaar en aanspreekbaar voor alle geledingen in de organisatie en maakt verbinding met betrokkenen.  

Resultaatgerichtheid 
Zich blijven richten op het afgesproken resultaat of het gestelde doel, ook bij problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen.  
- geeft prioriteit aan het behalen van resultaten; 
- zoekt effectieve oplossingen en stimuleert speciale acties als het resultaat in gevaar komt en spant zich in om afgesproken 

resultaten hoe dan ook te realiseren; 
- functioneert als aanjager voor het realiseren van de noodzakelijke maatregelen in het kader van risicobeheersing en compliance 

en het borgen van de naleving daarvan. 

Onafhankelijkheid 
Zelfstandig een mening of oordeel vormen of actie ondernemen, zonder zich te laten beïnvloeden door anderen. 
- ontwikkelt eigen werkwijzen, doet niet vanzelfsprekend wat iedereen doet;  
- brengt een duidelijke eigen mening naar voren, geeft ideeën en voorstellen, ook wanneer die niet in lijn liggen met die van 

(anderen in) de organisatie; 
- houdt vast aan overtuigingen, ook wanneer er druk wordt uitgeoefend om die aan te passen, gaat de confrontatie aan.   
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