
 
 

 
 

 
 

Swinhove Groep     

Business Controller 
 

 

Voor Swinhove Groep, met meerdere locaties en de thuiszorg biedt de Swinhove Groep 

warme betrokken en specialistische zorg, behandeling en begeleiding aan de ouderen in 

de gemeente Zwijndrecht en omgeving. Of het nu gaat om persoonlijke verzorging, 

verpleging, revalideren of zorg aan huis (in woonzorgcomplexen of in de wijk), bij de 

Swinhove Groep bent u aan het juiste adres..  

 

 

De organisatie: 

De Swinhove Groep is een vooruitstrevende zorgorganisatie met zeshonderd medewerkers 

en een groot aantal vrijwilligers. Wij bieden met ons team een breed scala aan zorg, 

woonmogelijkheden en specialistische (dag)behandelingen. Dagelijks zetten onze 

medewerkers zich met hart en ziel in, voor de ruim vierhonderd cliënten, die op een van 

onze vijf eigen locaties wonen of revalideren in ons zorghotel. Daarnaast bieden onze 

mensen professionele thuiszorg en ondersteuning aan veel mensen in de gemeente 

Zwijndrecht die zelfstandig wonen. 

 

De functie: 

De business controller ontvangt hiërarchisch leiding van de manager bedrijfsvoering.  

 

De business controller adviseert en ondersteunt proactief het management en bestuur bij 

de ontwikkeling en uitvoering van de bedrijfseconomische strategie en beleid en levert 

daarmee een bijdrage aan een optimale bedrijfsvoering. 

 

Werkzaamheden: 

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

 Ontwikkelt en optimaliseert periodieke stuurinformatie plus bijbehorend analyses. 

Rekent business cases door en stelt prognoses op. 

 Adviseert de manager en de hoofden 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.  



 
 

 
 

 Signaleert en analyseert knelpunten en ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering en het 

beleid op operationeel, tactisch en strategisch niveau en doet verbetervoorstellen. 

 Voert de regie over het zorgcontracteringsproces en levert een inhoudelijke bijdrage in 

de vorm van advies en berekeningen.  

 

Profiel: 

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

en/of bedrijfseconomie. 

 Je weet concrete resultaatgerichtheid te combineren met conceptueel vermogen. 

 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 BI- tooling bij voorkeur met Qlikview 

 

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 Swinhove Groep. Voor nadere informatie over de 

vacature kunt u contact opnemen met Melissa Anthonio 06-38690104 of Daniel Griffioen 06-

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

dgriffioen@publicsearch.nl  
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