
 
 

 
 

 
AMERPOORT 

BUSINESS CONTROLLER ZORG  

Voor Amerpoort in Baarn zijn wij op zoek naar een business controller zorg. 

De organisatie: 

Amerpoort biedt samen met medewerkers, vrijwilligers, buren, partners en kennisinstituten 

cliënten de mogelijkheid mee te doen aan het dagelijkse leven en hun bijdrage te leveren 

aan de samenleving, van jong tot oud en van licht tot ernstig meervoudig beperkt. 

 

De functie: 

Je houdt je als business controller zorg bezig met het adviseren van teams en managers in 

de directe zorg. Je bevindt je in een team van 7 controllers bestaande uit specialistische 

control op inhoudelijke onderdelen en generalistische business control. Je functie is gericht 

op zorgcontrol aansluitend op de beweging van de organisatie naar taakvolwassen werken 

in teams. Je faciliteert, geeft vorm en stimuleert dat teams vanuit de filosofie van 

taakvolwassen werken teams zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen. Zorgcontrol 

houdt zich bezig met bewaking van kwalitatief, betaalbare, veilige zorg met transparante 

bedrijfsvoering. Belangrijk hierbij is focus op het evenwicht tussen de personele inzet, 

inkomsten en kwaliteit van zorg. 

 

Werkzaamheden:  

 Je bent het professionele klankbord van managers en teams in hun opgave om hun 

doelen te realiseren.  

 Je houdt je bedrijfsbreed bezig met het managementcontrolesysteem, waaronder 

kansen/risicomanagement en de beweging van past/present control naar future 

control.  

 Je analyseert maandelijks de resultaten (financieel/niet-financieel) van jouw clusters 

en ondersteunt het primair proces in het maken van rapportages, verbeterplannen 

en prognoses (future control).  

 Je geeft uitvoering aan de P&C-cyclus zoals het opstellen van de begroting en 

financiële analyses conform de door Amerpoort vastgestelde kaders.  

 Je adviseert en ondersteunt managers, teams en planners in het proces om te 

anticiperen en sturen op de financiële en niet-financiële cijfers. 

 Je zorgt voor verbindingen tussen locaties, clusters en divisies en adviseert actief 

inzake toekomstbestendige zorg- en verbetertrajecten.  

 

Functie eisen:  

 Een bedrijfseconomisch opleiding op HBO/WO niveau. 

 Relevante werkervaring en aantoonbare kennis van business control in de zorg. 

 Een planmatig en resultaat gedreven werkhouding en iemand die goed kan 

netwerken/verbinden. 



 
 

 
 

 Iemand die durft door te vragen, kan beïnvloeden, sterk analytisch, stressbestendig 

en sociaal vaardig is. 

 Ook heb je een onafhankelijke rol en bent in staat om deze op een klantgerichte 

manier uit te oefenen. Hierin kun je gemakkelijk schakelen tussen detail en 

overstijgend denken.  

 Een open flexibel werkhouding en een gezonde dosis humor.  

 

Wij bieden: 

 Werken in een prachtige ontwikkelingsgerichte organisatie op een werkplek in een 

bosrijke omgeving en in een leuk, zelfstandig opererend en dynamisch team. 

 Een jaarcontract van 32-36 uur per week, met uitzicht op een vast contract bij goed 

functioneren en ongewijzigde omstandigheden. 

 Een goed marktconforme salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring 

 Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 Gunstige secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals collectieve verzekeringen, bijdrage 

ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 7,05%. 

 Amerpoort stimuleert dat medewerkers Sterk in hun Werk staan, o.a. door het 

aanbieden van een Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA) en een gratis 

cultuurlidmaatschap van CultuurWerkt! 

 

Interesse? 

Public Search verzorgt de selectie voor Stichting Amerpoort. Voor nadere informatie over de 

vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Lea ten Brink 035-6210258/ 06-29588050 

of per mail ltenbrink@publicsearch.nl of met Stéphanie Kuipers 06-18528145 of per 

mail skuipers@publicsearch.nl 

 

https://www.werkenbijamerpoort.nl/werken/voorwaarden.html
https://cultuurwerkt.nl/
mailto:ltenbrink@publicsearch.nl
mailto:jvantamelen@publicsearch.nl

