Business Controller Sociaal Domein/ Referentienummer: O2019011
CNTRL F
CNTRL F zoekt voor haar relatie, een Gemeente in Zuid-Holland een Business
Controller Sociaal Domein.
Team bedrijfsvoering sociaal domein
Het Sociaal Domein bestaat uit meerdere teams. Met elkaar zijn zij verantwoordelijk voor al het
beleid en uitvoering volgens de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Deze functie valt onder het
team bedrijfsvoering sociaal domein. Dit team ondersteunt de overige teams en het management
van het sociaal domein bij het in control zijn op de bedrijfsvoering. Je werkt samen met een andere
business controller binnen het sociaal domein.
Opdracht
Als business controller sociaal domein adviseer je het domeinmanagement over beleidsdoelen, mede
in relatie tot de budgettaire kaders en bewaakt en beoordeelt de realisatie hiervan. Je levert een
bijdrage aan de strategische ontwikkeling en strategische planning van het domein. Je adviseert
zelfstandig het management en het bestuur, gericht op een consistente belangenweging op zowel
het inhoudelijke als financiële vlak. Je coördineert het Planning & Control (allocatie)proces van het
sociaal domein en je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van
managementinformatie in het sociaal domein. Je interpreteert en analyseert stuurinformatie met het
oog op besluitvorming, verantwoording of evaluatie. Het signaleren van afwijkingen en risico’s staat
hierin centraal. Je richt je op het vergroten van de doelmatigheid en rechtmatigheid van primaire en
secundaire processen en je zorgt voor een systeem van beheermaatregelen, checks en balances,
zodat doelen op beheerste wijze kunnen worden gerealiseerd.
Je bent daarnaast in staat om een (breed) intern en extern netwerk te onderhouden en te benutten.
Hiervoor participeer je in relevante samenwerkingsverbanden binnen en buiten het concern, zoals
regionale samenwerkingsverbanden, gemeenschappelijke regelingen en private partijen.
Je draagt actief bij aan:
Þ
Þ
Þ
Þ

De verdere doorontwikkeling van het sociaal domein;
De ontwikkeling van relevante netwerken binnen en buiten de organisatie;
De samenwerking en synergie binnen het domein;
De verdere professionalisering van de organisatie

Wat breng je mee?
1. Een afgeronde opleiding op HBO bachelor niveau
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Business Controller (Sociaal Domein) binnen
een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
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3. Je beschikt over relevante vakkennis met betrekking tot de Wmo en de Jeugdwet blijkend uit
werkervaring of opleidingen/cursussen
4. Aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke planning en control cyclus blijkend uit het
cv
5. Aantoonbare werkervaring met ontwikkelingen op het gebied van data en IT in de afgelopen
5 jaar
6. Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden
7. Je hebt tact, overtuigingskracht, bent omgevingsbewust en enthousiast en hebt een
proactieve houding.
8. ‘Bring your own device’
9. Je bent beschikbaar per 1 maart 2019
10. Je bent op 20 of 21 februari beschikbaar voor een gesprek
Geïnteresseerd? Stuur je CV (max 5 pagina’s, inclusief 2 referenties) waaruit je ervaring en kennis en
kunde blijkt naar jobs@cntrlf.nl
Verwachte startdatum: z.s.m. uiterlijk 01 maart 2019
Verwachte duur van de opdracht: 6 maanden, met mogelijkheid tot 6 maanden verlenging
Tariefsindicatie: Euro 60 – 70 all-in per uur exclusief BTW
Reageren kan tot: Dinsdag 12 februari 2019 om 15.00 uur
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