
 
 

 
 

 
 

Business Controller  

(32-36 uur per week, schaal 11, max. € 4.859,- ) 

 

Voor de Werkorganisatie BUCH zoeken wij een Business Controller voor de domeinen 

Bedrijfsvoering en ICT. 

 

ORGANISATIE: 

 

Maakt niet uit waar je werkt binnen onze organisatie. Je werkt elke dag samen met jouw 

collega’s aan een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor de inwoners, ondernemers en 

bezoekers van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. 

De BUCH is een werkorganisatie. De gemeenten hebben dus gewoon nog een eigen 

college, raad en manier van werken. We streven er wel naar om steeds meer dingen 

hetzelfde te doen. Daarbij letten we goed op de colour locale, oftewel dat wat onze 

gemeenten zo uniek maakt. Door samen te werken zijn we minder kwetsbaar, leveren we 

meer kwaliteit en kost het soms uiteindelijk minder geld. 

Er wonen zo’n 101.000 inwoners in de gemeenten. Zij wonen in een prachtig groen gebied, 

tussen de zee en het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, rijk aan strand, duinen, bos en  

polder.  

 

PLAATS IN DE ORGANISATIE: 

 

Er werken zo’n 800 collega’s bij de BUCH. Zij werken vanuit een domein. Er zijn zes 

domeinen: bedrijfsvoering, beheer openbare ruimte, informatisering & automatisering, 

inwoners & ondernemers, ruimtelijke ontwikkeling en samenleven.  

Het domein Bedrijfsvoering ondersteunt het bestuur en de organisatie met kwalitatief 

hoogwaardige, efficiënte en innovatieve producten en diensten en ondersteunt en faciliteert 

daarmee de sturende en primaire processen binnen de BUCH-gemeenten en de 

werkorganisatie. Het domein staat onder leiding van een domeinmanager en bestaat uit de 

volgende teams: Control & Advies (taakvelden Control & Advies en HRM), Juridische Zaken 

& Inkoop, Financiële Administratie & Belastingen, facilitaire Zaken en de 

bestuurssecretariaten. 

 

De functie van business controller is gepositioneerd bij het domein Bedrijfsvoering onder het 

team Control en Advies. De business controller is met name gericht op het geven van inzicht 

aan de domeinen in hun performance (op basis van gestructureerde informatie) en het 



 
 

 
 

leveren van een bijdrage aan de verbetering van die performance. De controller geeft daartoe 

gevraagd en ongevraagd advies, doet analyses en geeft advies in het kader van strategische, 

tactische en operationele plannen binnen het domein. Ondersteunt de domeinen op alle 

facetten van de bedrijfsvoering, maar is in ieder geval actief betrokken bij de aanleveringen 

ten behoeve van de P&C producten en bij het opstellen van B&W-adviezen. In de taak zit ook 

nog steeds een fdinanciele component  

  

FUNCTIE EN WERKZAAMHEDEN: 

 

Als Business Controller Domeinen Bedrijfsvoering en ICT  

 

 Ben je onderdeel van het domein-MT en agendeert daar onderwerpen;  

 Treed je in het domein op als sparringpartner op tactisch en strategisch niveau ten 

aanzien van alle voorkomende onderwerpen;  

 Ontwikkel je managementinformatie voor de domeinen; 

 Bereid je de prestatiedialoog voor en voer je die met de domeinmanager; 

 Lever je een belangrijke bijdrage aan de aanlevering ten bate van de P&C 

documenten BUCH en ten behoeve van P&C documenten van de gemeenten; 

 Beoordeel je collegeadviezen integraal op bedrijfsvoeringsaspecten; 

 Toets je de kwaliteit van de uitvoering van de IC; 

 Verzamel je gegevens ten bate van de uitvoering van de VIC, stel je bevindingen 

van de individuele VIC op en bespreek je deze met de domeinmanager; 

 Stel je begrotingswijzigingen op en koppelt besluitvorming terug aan gemeente 

controller; 

 Adviseer je het lijnmanagement over risicomanagement en adviseer en ondersteun 

je het lijnmanagement bij de inventarisatie van risico’s; 

 Treed je op bij escalatie van vraagstukken;  

 Beoordeel je P&C documenten van gemeenschappelijke regelingen;  

 Kan je deelnemen aan projectgroepen binnen domeinen; 

 

 

PROFIEL: 

 

Voor de functie van business controller zijn wij op zoek naar een ondernemende collega die 

zowel persoonlijk als inhoudelijk in staat is een goede invulling te geven aan een functie in 

een nieuwe en dynamische werkomgeving. De functie is nog in ontwikkeling. Dus een 

mooie uitdaging om hier samen met de andere businesscontrollers een ontwikkelende rol in 

te spelen. 

 

Voor de functie Business Controller Domeinen Bedrijfsvoering en ICT 

 

 Heb je een afgeronde bedrijfseconomische of vergelijkbare HBO/WO opleiding;  

 Heb je bij voorkeur ervaring binnen een soortgelijke rol in de publieke sector; 

 Breng je een ondernemende instelling met een van nature nieuwsgierige en 

assertieve grondhouding met je mee; 



 
 

 
 

 Heb je ervaring met het werken met financien; 

 is kennis van- en ervaring met belangrijke functiekenmerken als adviesvaardigheid, 

overheidsfinanciën en overtuigingskracht een pré;  

 Is aantoonbare kennis van- en periodieke bijscholing op het gebied van 

gemeentefinanciën en de begrotings- en verslaggevingsvoorschriften BBV een pré. 

 

AANBOD: 

 

Deze functie is gewaardeerd in schaal 11 (max. € 4859,- bruto bij een 36-urige werkweek). 

Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

Werkorganisatie BUCH heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling, flexibele werktijden en de mogelijkheid tot thuiswerken. Verder 

kan je opgebouwd individueel keuzebudget (zoals o.a. vakantiegeld en eindejaarsuitkering 

met een totaal van 17,05% van je salaris) uit laten betalen op een door jou gekozen 

moment. 

Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie van een vaste aanstelling. 

 

INTERESSE EN PROCEDURE: 

 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze 

vacature of bij interesse, neem contact op met Linda de Ruiter via telefoonnummer: 06-

57996766 / 035-6210258 of mail lderuiter@publicsearch.nl of met Klaartje Vaandrager via 

telefoonnummer: 06-18085359 / 035-6210258 of mail kvaandrager@publicsearch.nl. 
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