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CONCERNCONTROLLER 32-36 UUR PER WEEK 
 
 
 

Gemeente Overbetuwe 

De gemeente Overbetuwe telt ruim 48.000 inwoners, 

verdeeld over 11 dorpskernen. Het ligt in het hart van de 

regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, 

bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen 

handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke 

gemeente om te wonen en te werken. 

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en 

coöperatieve gemeente. Een betrouwbare partner met een 

duidelijke visie.  De gemeente hecht zich aan resultaatgericht 

werken, efficiënt werken en afspraak is afspraak. Vanuit een 

krachtige en zelfstandige positie werkt Overbetuwe samen 

met inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.  

Moderne informele organisatie  
De gemeente Overbetuwe is een moderne, informele organisatie, 
waar de lijnen kort zijn. De gemeente vaart een duidelijke koers 
die voldoende ruimte biedt om flexibel in te spelen op actuele 
ontwikkelingen. Als organisatie is Overbetuwe volop bezig om 
(andere) manieren van samenwerken te ontwikkelen met de 
omgeving. Dit komt tot uitdrukking bij de Omgevingswet, in het 
Sociaal Domein en in de verdere digitalisering van de 
(dienstverlenings)processen.  
De organisatie kent drie domeinen: het domein Fysiek, het domein 
Sociaal en het domein Dienstverlening en heeft ruim 350 vaste 
medewerkers. 

 
 
Positie in de organisatie 
Je maakt deel uit van cluster strategie binnen het team 
Strategie, Personele en Juridische Zaken. Het doel van het 
team is het op integrale wijze verzorgen van interne adviezen, 
beleidsvorming en ondersteuning van de organisatie op het 
brede gebied van interne en externe dienstverlening. 

Als concerncontroller ben je onafhankelijk en vervul je een 

gemeentebrede strategische en verbindende rol.  

Je rapporteert en legt verantwoording af aan het 

Managementteam dat bestaat uit de gemeentesecretaris en 

drie domeinmanagers. In uitzonderlijke gevallen rapporteer je 

rechtstreeks aan het College van B&W. 

 

Wat ga je doen? 

Als concerncontroller geef je gevraagd en ongevraagd advies 

over ontwikkelingen, kansen, bedreigingen en risico’s voor de 

organisatie en draag je bij aan de juiste koers.  

Je adviseert en ontwikkelt het (strategisch)beleid op het 

gebied van Control op concernniveau.  

Je adviseert en rapporteert onafhankelijk over de 

doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het 

functioneren van de organisatie.  

Waarom werken in  
Overbetuwe? 

• Informele organisatie met 
korte lijnen  

• Zelfbewust en coöperatief 

• Dynamische organisatie 

• Mogelijkheden om jezelf te 
ontplooien 

• Flexibele werktijden en tijd- 
en plaats onafhankelijk 
werken 
 

• Betrokken medewerkers 
 

Geerts en Partners is voor de gemeente Overbetuwe op zoek naar een vernieuwende en 

verbindende concerncontroller. Wil jij een bijdrage leveren aan de bestuurlijke ambities van 

Overbetuwe en heb je een scherp oog voor kansen en risico’s die daarmee gepaard gaan? Wil jij de 

uitdaging aangaan om het bestuur scherpe risicoanalyses aan te reiken? Ben jij een stevige 

sparringpartner die initiatief neemt? Vind jij eigenaarschap en resultaatgericht werken 

vanzelfsprekend? Wil jij vanuit een zelfbewuste en coöperatieve houding helpen onze organisatie 

op een hoger plan te tillen? Solliciteer dan op deze mooie functie! 
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 Je legt de juiste verbanden tussen de bedrijfsvoering, de 

effectiviteit van de organisatie en de beleidsmatige en 

bestuurlijke context. 

Je bent een gewaardeerde, kritische sparringpartner voor het 

Management en het College van B&W.  

 

De reguliere taken betreffen o.a.: 

• Regisseren en bewaken van de inrichting en de uitvoering 

van de planning en control-cyclus. 

• Aanspreekpunt voor de accountant.  

• Proactieve afstemming met de accountant, management, 

bestuur en auditcommissie in het kader van het 

jaarrekeningproces. 

• Opdrachtgever voor de interne controles, 

procesverbeteringen en 213a onderzoeken (in 

doelmatigheid en doeltreffendheid). 

• Advisering over verbetering van de organisatiesturing en 

integraliteit (bijvoorbeeld met stuurinformatie) samen met 

het management. 

• Regie en advisering over (het systeem van) 

risicomanagement en beheersmaatregelen. 

• Het treffen van voorbereidingen op de 

rechtmatigheidsverantwoording. 

 

Wat zoeken we? 
• Je beschikt over een WO werk- en denkniveau. 
• Je beschikt over hoge mate van politiek bestuurlijke 

sensitiviteit. 
• Je beschikt over een hoge mate van overtuigingskracht. 
• Je bereikt resultaten met collega’s op verschillende 

niveaus. 

• Je beschikt over goed ontwikkelde adviesvaardigheden. 
• Je hebt ruime werkervaring in een vergelijkbare functie in 

een middelgrote of grote gemeente. 
• Je hebt een moderne visie op Control en je hebt visie op 

de vraagstukken waar gemeenten mee te maken hebben 
om in control te blijven. 

• Je bent doortastend en kritisch, maar ook initiatiefrijk en 
oplossingsgericht. 

• Je bent empathisch, omgevingsgericht en werkt graag 
samen. 
 

Geboden wordt 

Afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal 

€ 3.979, - en maximaal € 5.960, - bruto per maand 

(aanloopschaal 11A, functieschaal 12) bij een volledige 

werkweek van 36 uur (bedragen per 1-12-2021). Het salaris 

bij 36 uur per week bedraagt per 1 april 2022 minimaal  

€ 4074,- en maximaal € 6103,-. Daarnaast ontvang je een 

Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en 

levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget. 

 

Geïnteresseerd? 

Heeft dit profiel je enthousiast gemaakt, solliciteer dan 

uiterlijk vóór 9 maart 2022.  

Upload je sollicitatie via onze website: https://www.geerts-

partners.nl/vacatures.  

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Nicole 

Ramaekers, 06-101 855 40 of 013 20 71 006. De data 

waarop de selectiegesprekken plaatsvinden worden 

gepubliceerd op de website van Geerts en Partners.  . 

• WO werk- en denkniveau 

• Ruime ervaring met Control 
en een moderne visie op 
Control 

• Politiek bestuurlijk sensitief 

• Communicatief sterk 

• Samenwerkingsgericht  

• Kritisch en initiatiefrijk 

 

 

 

Wat zoekt Overbetuwe? 

https://www.geerts-partners.nl/vacatures
https://www.geerts-partners.nl/vacatures

