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Functienaam                  Controller 
Scorereeks 44443 44434 43 43 
Fuwa advies                  12 – Vc 

Context 
De werkzaamheden worden verricht binnen het stafbureau, onderdeel van stichting De 
Oorsprong. De Controller valt hiërarchisch onder de Uitvoerend bestuurder en adviseert ook het 
toezichthoudend bestuur. Beleidsontwikkeling vindt bij De Oorsprong plaats in samenwerking met 
directeuren. 
 
De Controller is de strategisch sparringpartner van de Uitvoerend bestuurder en is 
verantwoordelijk voor de interne beheersing van de organisatie. Hij/zij draagt zorg voor control, 
draagt zorg voor risicomanagement en compliance, ontwikkelt beleid en adviseert hierover en 
doet aan professionalisering. 
 

Werkzaamheden 
 
Resultaatgebied 1: Draagt zorg voor het in control zijn van De Oorsprong 

- Is in de breedste zin van het woord verantwoordelijk voor de interne beheersing van de 
organisatie teneinde op structurele wijze waarde te creëren voor de organisatie; 

- Ziet toe op/controleert de realisatie van beleidsinhoudelijke doelstellingen in de breedste 
zin van het woord; 

- Verricht bedrijfseconomische analyses gericht op optimalisering van bedrijfsprocessen 
binnen de organisatie (bijvoorbeeld scenarioanalyses, investeringsaanvragen); 

- Stelt managementinformatie op en houdt toezicht op de betrouwbaarheid daarvan; 
- Adviseert (on)gevraagd de Uitvoerend bestuurder over beleids- en beheeraspecten met 

betrekking tot het in control zijn van de organisatie; 
- Wijst de organisatie op samenhang van (in- en externe) ontwikkelingen en wijst indien 

nodig op het ontbreken van samenhang tussen beleidsdocumenten van de stichting; 
- Ziet toe op de integriteit van handelen en integraliteit van beleid; 
- Adviseert, in overleg met de Uitvoerend bestuurder, het toezichthoudend bestuur 

desgevraagd over het in control zijn van de organisatie. 
 
 
Resultaatgebied 2: Draagt zorg voor risicomanagement en compliance 

- Identificeert en beoordeelt operationele, strategische en financiële risico’s (bijvoorbeeld in 
een project) en stelt beheersmaatregelen vast; 

- Actualiseert de risicoscan van de organisatie en stuurt op risico’s; 
- Coördineert de periodieke risicoanalyse; 
- Zorgt voor een heldere koppeling met de doelstellingen van de organisatie; 
- Toetst de organisatiedoelstellingen aan de wet- en regelgeving die relevant is voor good 

governance en specifiek voor primair onderwijs; 
- Is verantwoordelijk voor het opstellen van de normen en regels die van belang zijn voor 

de organisatie; 
- Toetst of de organisatie werkt conform de normen en regels die de organisatie heeft 

opgesteld. 
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Resultaatgebied 3: Beleidsontwikkeling op het vakgebied 
- Signaleert en analyseert ontwikkelingen en behoeften relevant voor de organisatie en 

vertaalt dit in integrale (meerjarige) beleidsvoorstellen voor de organisatie; 
- Ontwikkelt meerjarig beleid en instrumenten op het vakgebied en stemt dit af binnen de 

organisatie; 
- Bewaakt de samenhang in de uitvoering van beleid op het vakgebied en borgt de 

kwaliteit; 
- Analyseert beleidsmatige vraagstukken, stelt op basis hiervan een implementatie- en 

veranderplanplan op met een begroting; 
- Monitort, evalueert en analyseert de voortgang op het vakgebied, signaleert knelpunten, 

doet verbetervoorstellen en geeft hier uitvoering aan; 
- Realiseert de implementatie en uitvoering van beleid, instrumenten en processen; 
- Ontwikkelt en implementeert beleids- en beheersinstrumenten; 
- Analyseert gegevens, realiseert managementinformatie en doet voorstellen; 
- Onderhoudt een in- en extern netwerk op het vakgebied en wisselt kennis, ervaring en 

ontwikkelingen uit. 
 
 
Resultaatgebied 4: Professionalisering 

- Neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten; 
- Houdt de bekwaamheden voor de functie up-to-date en breidt deze zo nodig uit; 
- Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het vakgebied en bestudeert relevante 

vakliteratuur. 
 
 
Identiteit  
Leiding en sturing geven aan de protestants-christelijke identiteit van de stichting.  
 

Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  
- Kader: wet- en regelgeving, werkt binnen de kaders die zijn opgesteld in het jaarplan en 

meerjarenplan en binnen de richtlijnen die door het uitvoerend en toezichthoudend 
bestuur worden gesteld. 

- Beslist bij/over: het toezien op/controleren van het realiseren van beleidsinhoudelijke 
doelstellingen in de breedste zin van het woord; het ondersteunen en adviseren van de 
uitvoerend bestuurder bij het realiseren en vertalen van de financiële-, strategische- en 
organisatiedoelstellingen, het ontwikkelen en opstellen van een risicoanalyse voor de 
organisatie, het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en behoeften relevant voor 
de organisatie en de vertaling daarvan in integrale (meerjarige) beleidsvoorstellen, het 
ontwikkelen van meerjarig beleid en instrumenten op het vakgebied, het intern afstemmen 
van beleidsontwikkelingen, het adviseren over in- en externe ontwikkelingen, 
beleidsontwikkelingen en beleidseffecten. 

- Verantwoording: aan de hiërarchisch leidinggevende (uitvoerend bestuurder) over de 
bruikbaarheid van control, risicomanagement en compliance, over de bruikbaarheid van 
de beleidsontwikkeling en advisering op het vakgebied en de professionalisering. 

 

Kennis en vaardigheden 
- Gespecialiseerde theoretische kennis op het vakgebied van business control. 
- Kennis van risicomanagement en compliance. 
- Inzicht in de taak en werkwijze van de organisatie. 
- Vaardig in het analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van beleid, voorstellen, 

notities en implementatieplannen. 
- Vaardig in het geven van advies. 
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Contacten 
- Met de Uitvoerend bestuurder en het toezichthoudend bestuur over control van de 

organisatie, over risicomanagement en compliance. 
- Met de Uitvoerend bestuurder en directeuren in de organisatie over de ontwikkeling van 

beleid en beleidsvoorstellen om af te stemmen en te adviseren. 
- Met de Uitvoerend bestuurder en directeuren over de toepassing van instrumenten, 

diensten of (deel)begroting en de uitvoering van activiteiten om voorstellen te doen. 
- Met in- en externe belanghebbenden om informatie en gegevens uit te wisselen op het 

vakgebied. 


