
 
 

 
 

 
 

Surplus Zorg     

Business Controller 
 

 

Voor Surplus Zorg, een organisatie voor verpleging, verzorging en thuiszorg in de omgeving 

Breda, zoeken wij een business controller.  

 

De organisatie: 

Surplus Zorg biedt een gevarieerd aanbod op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Van 

thuiszorg, zorg in woonzorgappartementen, zorg in kleinschalige woongroepen, 

dagverzorging/ dagbehandeling tot tijdelijke (verpleeghuis)zorg. Wie bij Surplus Zorg 

aanklopt kan rekenen op een zorgarrangement op maat.  

 

Dichtbij, actief en persoonlijk 

Bij Surplus Zorg staat de vraag van de cliënt centraal. Welke wensen en verwachtingen zijn 

er? Hoe kunnen die het beste worden beantwoord? Volgens Surplus ligt het antwoord in een 

herkenbare omgeving. Dichtbij familie en naasten, met een zo breed mogelijk aanbod van 

zorgvormen en combinaties daarvan. 

Surplus staat voor meerwaarde, voor extra. Het streven naar deze meerwaarde vormt de 

inspiratie voor het dagelijks handelen, en dit alles vanuit de kernwaarden van de 

organisatie: dichtbij, actief en persoonlijk.  

Kijk voor meer informatie op www.surpluszorg.nl  

 

De functie: 

De business controller ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Finance & Control. De 

afdeling planning & control bestaat uit 6 business controllers. 

 

De business controller is verantwoordelijk voor de planning & control cyclus van de 

extramurale zorg. Deze zorg staat bekend om zijn complexe financiering (WLZ, WMO en 

ZVW) en meerdere contractpartners (gemeenten en zorgverzekeraars). Hij/zij opereert als 

de spin in het web en fungeert als business partner op verschillende niveaus.  

 

 

 

 

 

 

http://www.magentazorg.nl/


 
 

 
 

Werkzaamheden: 

 Is verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de planning & control cyclus 

voor de extramurale zorg. 

 Ontwikkelt en optimaliseert periodieke stuurinformatie plus bijbehorende analyses. 

Rekent business cases door en stelt prognoses op. 

 Adviseert de managers en de teamleiders over bedrijfseconomische vraagstukken, 

risico’s en kansen. Hierbij staat het maken van de verbinding en het duiden van de 

cijfers centraal. 

 Durft buiten de gebaande paden te denken. 

 Ondersteunt en adviseert gevraagd en ongevraagd het management. 

 Signaleert trends en ontwikkelingen in de markt en komt op basis hiervan tot forecasts 

en aanbevelingen.  

 

Profiel: 

 Een afgeronde HBO of WO opleiding bij voorkeur richting finance & control, economie 

en/of bedrijfseconomie. 

 Circa 5-7 jaar werkervaring als business controller. 

 Kennis van de financiële verslaglegging en wet- en regelgeving van de zorg is een pré. 

 In staat om met goede communicatieve vaardigheden, organisatiesensitiviteit en 

analytisch vermogen tegenstellingen te overbruggen. 

 Klantgericht, stressbestendig en kritisch. 

 Ervaring/affiniteit met Business Intelligence 

 

Ons aanbod: 

● Een aantrekkelijke, zelfstandige functie in een informele organisatie waarin eigen 

initiatief en meedenken over nieuwe ontwikkelingen wordt gestimuleerd. 

● Uitgangspunt is een jaarcontract op basis van 36 uur per week, met uitzicht op een vast 

contract. 

● Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO VVT. 

 

Interesse: 

Public Search verzorgt de selectie voor Surplus Zorg. Voor nadere informatie over deze 

vacature kunt u contact opnemen met Lea ten Brink 06-29588050 of Daniel Griffioen 06-

81953794. Uw sollicitatie kunt u richten naar ltenbrink@publicsearch.nl en/of 

dgriffioen@publicsearch.nl  
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