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                CONCERNCONTROLLER 

De gemeente Maastricht 
In Maastricht werken 1700 collega’s, 121.000 inwoners, externe 
partners, het college en de raad voor een prachtige stad en de 
regio. Een stad van ‘leven en laten leven’, maar ook van zorgen 
voor elkaar. Een stad met allure die groot genoeg is voor 
interessante opgaven en klein genoeg om elkaar te kennen. 
 
De gemeente Maastricht streeft ernaar een opgavegerichte en 
resultaatgerichte organisatie te zijn, die flexibel inspeelt op kansen 
en ontwikkelingen in de omgeving. De gemeente Maastricht heeft 
aandacht voor haar medewerkers en voor hun persoonlijke en 
professionele behoeften, wensen en drijfveren, ongeacht de 
levensfase. Een organisatie die een gezond, veilig en aantrekkelijk 
werkklimaat biedt voor iedereen. 
 
Concerncontrol in de gemeente Maastricht 
Een spannende en uitdagende ‘ontwikkelfunctie’!  
De politiek en het bestuur stellen hoge eisen aan de kwaliteit van 
raads- en collegevoorstellen alsmede aan de stuur- en 
verantwoordingsinformatie. Dit vraagt om de nodige expertise en 
professionaliteit om de organisatie in control te houden, dit is een 
belangrijk speerpunt voor de organisatie.   
Recent is ervoor gekozen om concerncontrol anders te gaan 
inrichten: een onafhankelijke rol, niet meer in de lijn, maar centraal, 
direct onder de gemeentesecretaris. Volgens het principe van 
1e/2e/3e-lijns-control wordt de controlfunctie binnen de gehele 
organisatie opnieuw ingericht.  
Het team Concerncontrol zal straks een compact, gespecialiseerd 
team zijn. Het is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 
functioneren van een samenhangend systeem van control.  

De gemeente Maastricht is dan ook op zoek naar een bevlogen en 
gezaghebbend Concerncontroller die zijn/haar sporen verdiend 
heeft in het openbaar bestuur.  
Bekijk hier de film om meer te zien en te horen over deze 
vacature.  
 
Wat ga je doen?  
We zijn er nog niet, maar we gaan ervoor!  
Er zal veel gaan veranderen, als de nieuwe Concerncontroller van 
Maastricht pak je de regie stevig in handen. Je gaat bouwen én 
beheren en balans houden tussen basis op orde én innovatie.  
Het uitvoeringsplan is opgesteld door de kwartiermaker 
concerncontrol en geeft daarbij de koers aan voor de komende 
jaren. Deze koers richt zich in elk geval op het in control zijn van de 
organisatie en op het streven dat de gemeente Maastricht jaarlijks 
een ‘in control-statement’ kan afgeven. 
 
Samen met jouw team ben je verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen, onderhouden en functioneren van een 
samenhangend systeem van een control-model gericht op: 
• Realiseren van strategische doelstellingen binnen de 

gestelde financiële-  en beleidskaders  
• Effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen  
• Borging van het integraal systeem van 

risicomanagement. 
• Naleving van wet- en regelgeving, 

beleidskaders en procedures 
• Betrouwbare (bestuurlijke) 

informatievoorziening 
 
 
 

Geerts & Partners is in opdracht van de prachtige gemeente Maastricht op zoek naar een 
Concerncontroller. Heb je zin om te bouwen aan een organisatie waar nog niet alles in kannen en 
kruiken is? Dan is deze functie echt iets voor jou! 

Gevraagd wordt: 

- Universitaire opleiding 
 

- Bouwer / Verbinder   
 

- Ervaring als gezaghebbend 
       professional in complexe       
       organisatie 

 
- Ervaring met 

organisatieverandering 
 

- Strategisch inzicht 

https://youtu.be/riSVLXvvB1o
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                CONCERNCONTROLLER 

Hoe ga je aan de slag? 
• Je smeedt, mede door jouw open en transparante houding,  

van de medewerkers een team met meerwaarde voor de hele 
organisatie en zorgt voor een heldere positionering van het 
team.  

• Je signaleert tijdig maatschappelijke ontwikkelingen, 
bestuurlijke en/of politieke druk, behoeften en gevoeligheden 
en vertaalt deze naar concrete acties, beleidsvoorstellen en/of 
alternatieven voor de gemeentesecretaris en 
portefeuillehouder. 

• Je overtuigt, adviseert en coacht de organisatie bij de 
inrichting en implementatie van het control-model. 

Kortom, als het de gemeente Maastricht lukt om samen met jou 
haar ambities op control waar te maken, dan hebben jullie een 
fantastische prestatie neergezet. Een prestatie waar jij trots op kan 
zijn! 
 
Herken jij je hierin? 
Je bent een energieke verbinder met visie. Je bent stevig, 
omgevingssensitief, en rolvast. Je bent een vertrouwenwekkende 
adviseur die onafhankelijk denkt. Mensen kennen jou als een 
daadkrachtig en resultaatgericht strateeg. Tot slot ben je 
inspirerend en breng je enthousiasme over.  
 
Wat breng je mee? 
• Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding op 

financieel of bedrijfseconomisch gebied, bij voorkeur 
aangevuld met post-HBO of -doctorale opleiding(en) op het 
gebied van control 

• Je hebt expertise en ervaring in het brede, integrale werkveld 
van governance, compliance, risk & control en audits binnen 
een politiek bestuurlijke omgeving 

• Je hebt ervaring als gezaghebbend professional in complexe 
organisaties.  

• Je hebt ervaring met organisatieverandering. 
• Je beschikt over strategisch inzicht en hebt het vermogen om 

te schakelen tussen strategie en uitvoering 
 
Wat biedt de gemeente Maastricht? 
Bij de gemeente Maastricht vind je een werkomgeving die jou 
stimuleert om het maximale uit jezelf te halen. Het is een nieuwe 
functie, indicatieve waardering is op schaal 15-niveau (max 
€7.977,- bruto p/mnd). Inschaling en beloning vindt uiteindelijk 
plaats afhankelijk van opleiding en ervaring van de kandidaat. 
 
Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan 
uiterlijk voor 30 oktober 2022 en upload je sollicitatie via onze 
website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Sander Geerts 
via  013 - 20 71 00 06.  
 
De voorgesprekken vinden plaats op 2 en 3 november 2022. De 
gesprekken bij de gemeente Maastricht  zijn ingepland op  
17 november 2022  (1e ronde) en  
24 november 2022 (2e ronde).  
 
 

 

    max € 7.977,-  schaal 15 (indicatie) 

         IKB 17,05% 

    Informele sfeer 

       36 uur 

Geboden wordt: 
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