
 
 

 
 

Perspektief 

Business Controller 
 

Voor Perspektief zoeken wij voor vast een business controller. Het betreft een nieuwe rol in 

de organisatie, waarbij pionieren en eigen initiatief gestimuleerd wordt. De behoefte naar 

gerichte stuurinformatie en bijbehorend advies is ontstaan door de sterke groei die 

Perspektief de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.  

 

Organisatie: 

Perspektief is een zorgorganisatie die staat voor herstel en participatie van kwetsbare 

mensen. Mensen bij wie het leven niet vanzelf gaat, helpen we in balans te komen en het 

leven weer vorm te geven, zoals dat hem of haar past. Met andere woorden: we bieden 

perspectief. 

Passie, Lef en Ondernemerschap staan hoog in ons vaandel. Wij denken in kansen en 

geloven in leren door doen en successen te vieren. Cliënten van Perspektief werken aan 

herstel en participatie, zelfredzaamheid en burgerschap. De koers is gericht op eigen 

kracht en eigen regie op weg naar zelfstandig wonen met passende ondersteuning. 

 

Plaats in de organisatie: 

De business controller valt rechtstreeks onder de concern controller. Samen met hem vorm 

je het financieel geweten van de organisatie. 

 

Functie:  

Perspektief is bezig met een professionaliseringsslag van de financiële functie. De business 

controller moet goed in staat zijn de verbinding te kunnen leggen tussen financiën en de 

zorg. 

 

Werkzaamheden: 

 Je gaat samen met de concern controller vormgeven aan business control in de 

organisatie.  

 Je wordt medeverantwoordelijk voor de correcte uitvoering en bewaking van de 

planning & control cyclus. Dit omvat onder meer het begrotingsproces, 

kwartaalrapportages en bijbehorende analyses en forecasts. 

 Je bent de sparringpartner voor de Raad van Bestuur en de teammanagers in de 

breedste zin van het woord.  

 Je zoekt de verbinding met de zorg, houdt de teammanagers optimaal op de hoogte 

van de financiële positie en neemt deel aan MT overleggen. 

 Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en zorgt ervoor dat lastige onderwerpen niet 

blijven liggen 

 Je signaleert proactief financiële en maatschappelijke trends binnen de sector 

  

Profiel: 

 Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding op financieel gebied en minimaal 3 jaar 

ervaring als controller in de zorg 

 Je bent communicatief sterk, resultaatgericht en energiek 



 
 

 
 

 Je legt gemakkelijk de verbinding met het primaire proces en hebt affiniteit met onze 

doelgroep  

 Je hebt goede kennis van Excel 

 Je ziet jezelf terug in de kernwaarden van Perspektief: Passie, Lef, Ondernemerschap, 

Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinden. 

 Het is en pré wanneer je werkervaring hebt opgedaan in de zorg 

 

Aanbod: 

● Een jaarcontract op basis van 28-36 uur per week, met uitzicht op een vast contract 

● Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring conform de cao GGZ 

● Standplaats is Delft 

● Mogelijkheid tot flexibel werken 

 

Interesse: 

Public Search verzorgt de selectie voor Perspektief. Voor nadere informatie over de 

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

ltenbrink@publicsearch.nl of met Daniel Griffioen 06-81953794/ dgriffioen@publicsearch.nl  
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