
 
 

 
 

 

 

 

BUSINESS CONTROLLER WOONZORG 

ALRIJNE ZORGGROEP/ WOONZORG 

Voor de twee verpleeghuizen (Woonzorg) van Alrijne 

zorggroep zijn we op zoek naar een nieuwe business controller voor 32-36 uur per week. 

 

De organisatie: 

Alrijne zorggroep biedt mensgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een 

doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Met in totaal 3.857 medewerkers en 231 medisch 

specialisten is het een van de grootste werkgevers in de regio. 

De organisatie bestaat uit ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn 

en twee verpleeghuizen, Oudshoorn in Alphen aan den Rijn en Leythenrode in Leiderdorp.  

 

Alrijne Woonzorg: 

Alrijne Woonzorg bestaat uit Leythenrode en Oudshoorn. Binnen beide verpleeghuizen wordt 

er gewerkt volgens de visie van kleinschalig wonen voor bewoners met 

dementie en/of somatische aandoeningen. Binnen Leythenrode zijn dit afdelingen met 

circa twintig bewoners en binnen Oudshoorn zijn dit woningen met elk acht bewoners. Onze 

bewoners mogen rekenen op een veilige, warme en rustgevende omgeving. We willen onze 

bewoners een prettige, veilige en huiselijke omgeving bieden en streven daarbij voortdurend 

naar een hoge kwaliteit van zorg. De zorg en begeleiding wordt o.a. geboden door 

verzorgenden en helpenden. Als controller woonzorg werk je deels bij de verpleeghuizen en 

deels in Leiden bij de afdeling Planning & Control. Samen gaan wij bouwen aan een 

werkomgeving waarin jij je verder kunt ontwikkelen in jouw vak én mee kunt helpen aan onze 

ambitie om de beste zorggroep van de regio te zijn. 

 

Plaats in de organisatie: 

De afdeling Planning & Control (P&C) in Leiden is onderdeel van het servicecentrum 

Financiën & Control (F&C). F&C bestaat verder uit de financiële administratie en de 

zorgadministratie. Binnen P&C is een indeling gemaakt in concern control, business control, 

zorgverkoop en Business Intelligence. P&C heeft een belangrijke verantwoordelijkheid bij het 

doorlopen van een adequate P&C-cyclus. Daarnaast adviseert en ondersteunt de afdeling 

P&C de organisatie bij bedrijfseconomische vraagstukken. Meer dan ooit wordt van de 

afdeling P&C een actieve rol gevraagd bij de sturing en de beheersing van de organisatie. 

Na de fusie van het Diaconessenhuis Leiden en Rijnland Zorggroep tot Alrijne Zorggroep zijn 

de P&C-processen geoptimaliseerd, waarbij het nu onze ambitie is om de volgende stap te 

zetten naar resultaatverantwoordelijkheid. Inmiddels staat het basisinstrumentarium 

(waaronder een nieuw datawarehouse en rapportagetool) en zijn er volop mogelijkheden om 

deze verder uit te bouwen. Daarbij willen ze met betrokkenen binnen Alrijne de vereiste 

inzichten brengen die nodig zijn om de juiste keuzes voor de toekomst te maken.  

 



 
 

 
 

De werkzaamheden: 

 Het verrichten van control-werkzaamheden voor de woonzorg; 

 Het analyseren, interpreteren en (samen met Business Intelligence) ontwikkelen van 

managementinformatie voor woonzorg; 

 Het opstellen en beoordelen van business cases voor woonzorg  

 Het financieel ondersteunen van de zorgverkoop (onderhandelingen met het 

zorgkantoor); 

 Het financieel ondersteunen van het aanvragen, realiseren en verantwoorden van 

diverse subsidiestromen voor de woonzorg; 

 De leidinggevenden (directeur woonzorg en teamleiders) informeren, adviseren en 

ondersteunen bij het proces van interne sturing en de beheersing van risico’s in de 

bedrijfsvoering; 

 Samen met je collega’s verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de P&C-cyclus. 

 
Functie-eisen: 

 Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding (bedrijfseconomie/bedrijfskunde) en 

ervaring met het gebruik van rapportagetools en het modelleren in MS Excel;  

 Academisch werk -en denkniveau en ruime ervaring (meer dan vijf jaar) met 

financiële processen in een complexe organisatie; 

 Je hebt ervaring met de specifieke regelgeving (en financieringswijze) in de 

woonzorg (Verpleeg- & Verzorgingshuizen); 

 Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om met goede communicatieve 

vaardigheden, organisatiesensitiviteit en analytisch vermogen tegenstellingen 

te overbruggen;  

 Je werkt graag samen met collega’s binnen de eigen afdeling en met betrokkenen 

van andere disciplines in de organisatie en focust daarbij op kwaliteit en het 

inrichten en verbeteren van processen; 

 Je bent stressbestendig en flexibel.  

 

Wat wij bieden: 

Een uitdagende en interessante baan in een dynamische omgeving. Alrijne biedt nieuwe 

collega’s een tijdelijke aanstelling voor één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. De 

functie is ingedeeld in FWG 60 van de CAO Ziekenhuizen. Naast het maandelijkse salaris 

bestaan de arbeidsvoorwaarden onder meer uit een vakantiebijslag van 8,33%, een 

eindejaarsuitkering van 8,33% en kun je gebruikmaken van diverse fiscaal aantrekkelijke 

regelingen. 

 

Interesse? 

Public Search verzorgt de selectie voor Alrijne Zorggroep. 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 
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