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Gemeente Culemborg 

Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met bijna 30.000 

inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de 

fraaie ligging aan de rivier de Lek. De binnenstad heeft een sfeervolle 

markt met historische gebouwen en een goed horeca- en winkelaanbod. 

Er zijn veel voorzieningen en de stad biedt een dynamisch woon-, werk en 

leefklimaat. Culemborg is Nederland in het klein. De stad kent een rijke 

geschiedenis als voormalige Vrijstad aan de Lek en heeft een mooie 

compacte historische binnenstad. Het begrip Vrijstad klinkt ook nu nog 

door in veel maatschappelijke initiatieven en staat voor eigenzinnig, 

betrokken en vitaal. Het ambitieniveau van het bestuur ligt hoog. 

Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken 

houding van inwoners maakt van Culemborg een stad waarin nieuwe 

ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. Bij deze vitale 

stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie. 

 

De organisatie 

De organisatie is in omvang overzichtelijk. Er werken ongeveer 150 

medewerkers. Daarbij wordt op verschillende onderwerpen (financiën, 

P&O, ICT) in een bedrijfsvoering organisatie samengewerkt met andere 

gemeenten in de regio. De organisatorische lijnen zijn kort. Dat geldt zowel 

voor de lijnen tussen medewerkers en teams als voor de lijnen richting het 

bestuur. Van medewerkers wordt een hoge mate van zelfstandigheid 

gevraagd, met een proactieve werkhouding. Dit biedt ook veel ruimte aan 

medewerkers om zich in de breedte te ontwikkelen.  

 

Positionering concerncontroller 

Je hebt als concerncontroller een onafhankelijke positie en bent de eerste 

adviseur van de directie.  

 

 

Je valt rechtstreeks onder de directeur Bedrijfsvoering en maakt 

onderdeel uit van het team Advies. Je bent lid van het MT. 

 

Wat ga je doen? 

Als concerncontroller coördineer je samen met de adviseur bedrijfsvoering 

en de financiële coördinator vanuit de bedrijfsvoering organisatie West-

Betuwe (BWB) de planning en control cyclus van de gemeente 

Culemborg. Samen zorgen jullie ervoor dat de gemeente in control is, en 

leg je de verbinding tussen de vak inhoud en de financiële cyclus. Je trekt 

daarnaast samen op met de collega’s in het team en van de BWB over 

control, bedrijfsvoering en bestuurlijke issues. Met jouw enthousiasme, 

kennis en ervaring: 

- Adviseer je over en ontwikkel je (strategisch) beleid op het 

gebied van control op bestuurlijk- en concernniveau. Je 

adviseert vanuit het vakgebied over de strategie van de 

gemeente en de organisatie, en adviseert over de daarbij 

behorende control strategie.  

- Adviseer én rapporteer je onafhankelijk en (indien nodig) 

rechtstreeks aan het college voor wat betreft de doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het functioneren van de 

organisatie.  

- Voer je de regie op risicomanagement en draagt zorg voor 

onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid.  

- Ben je opdrachtgever voor de verbijzonderde interne controles 

naar rechtmatigheid.  

- Fungeer je als aanspreekpunt voor de accountant, 

auditcommissie en rekenkamer en vertegenwoordigt de 

gemeente binnen samenwerkingsverbanden. 

 

Geerts & Partners is voor de gemeente Culemborg op zoek naar een concerncontroller. Houd je van denken én 
doen? Houd je ervan om overzicht te houden, te schakelen tussen verschillende onderwerpen en op sommige 
momenten de inhoud in te duiken? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waarom werken in Culemborg? 

+ Ambitieus 

+ Veel verantwoordelijkheid 

+ Samenwerking in de regio 

+ Gericht op realisatie 

+ Stadse vraagstukken 
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- Regisseer en bewaak je de inrichting en uitvoering van de 

planning en control cyclus op organisatie breed niveau samen 

met de adviseur bedrijfsvoering. Hierbij verzorgen de 

afdelingen/teams de uitvoering in samenwerking met financieel 

adviseurs. 

 

Jouw profiel 

- Je bent een stevige, onafhankelijke persoonlijkheid maar ook 

verbindend, empathisch, omgevingssensitief en gericht op 

samenwerking. 

- Je staat boven de materie, en ziet samenhang, maar bent ook in 

staat om je snel in een dossier te verdiepen.  

- Je hebt een duidelijke visie op de vraagstukken waar gemeenten 

de komende jaren mee te maken hebben bij het ‘in control’ 

komen en blijven. 

- Je weet discussies scherp te krijgen, hebt visie en een uitstekend 

gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. 

- Je bent in staat om ‘door de cijfers heen te kijken’ door een 

uitstekend analytisch vermogen en helicopterview. 

- Je communicatieve en adviesvaardigheden zijn goed en het 

opstellen van heldere en goed leesbare rapportages past 

helemaal bij jou. Je bent transparant en integer. 

- Jij bent een gedreven talent, iemand die invulling geeft aan 

rechtmatigheidsverantwoording en die ook een stevig advies 

durft te geven.  

 

Voldoe je niet aan alle bovenstaande punten, maar ben je ervan overtuigd dat 

jij de beste persoon bent voor deze baan? Ook dan nodigen we je van harte uit 

om te solliciteren en toe te lichten waarom jij de ideale nieuwe 

concerncontroller bent! 

 

Gevraagd wordt: 

- Een academische achtergrond. 

- Bedrijfskundig onderlegd met kennis van gemeentefinanciën. 

- Recente werkervaring op het gebied van control, bij voorkeur 

binnen de overheid of bij een semipublieke organisatie.  

 

Culemborg biedt: 

Een goede balans tussen werk en privé vindt de gemeente Culemborg 

belangrijk. Daarom heb je de mogelijkheid om je uren flexibel in te delen 

en/of thuis te werken. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. 

Mogelijkheden om te leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen 

je vakgebied als in je loopbaan.  

Een salaris dat afhankelijk is van opleiding en ervaring en maximaal  

€5872, - bruto per maand bedraagt (schaal 12 op basis van een 36-urige 

werkweek). Voor iedere medewerker is een individueel keuzebudget van 

17,05 % van het jaarsalaris beschikbaar om je eigen ontwikkeling vorm te 

geven. 

 

Kies jij voor Culemborg? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan uiterlijk 

vóór 14 februari 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

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

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 

voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur.  

De voorgesprekken (online) vinden plaats op 16 februari 2022.  

Zodra de data bij de opdrachtgever bekend zijn worden die op onze site 

geplaatst.  

 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 

bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.   

 

 

Je begint je week met een weekstart. Samen met 

collega’s van financiën, de adviseur bedrijfsvoering en de 

directeur bedrijfsvoering bespreek je de vorderingen op 

de planning voor de jaarrekening 2021 en stel je 

adviezen op voor de wethouder financiën. Je hebt 

daarna een gesprek met de Verbijzonderde Interne 

Controle medewerkers die je als ambtelijk opdrachtgever 

inhoudelijk aanstuurt. Aan het eind van de ochtend denk 

je samen met de directeur bedrijfsvoering na over de 

nieuwe Bedrijfsvoering agenda (verbeterplan) voor 

2022/2023 binnen de gemeente Culemborg. Na een 

korte lunchwandeling in de binnenstad van Culemborg, 

vertrek je naar het stadhuis voor een strategische sessie 

met het Managementteam over de toekomstige 

ontwikkelingen van de organisatie. Als concerncontroller 

ben je tenslotte lid van het MT en geef je ook advies over 

andere onderwerpen dan financiën. Na deze sessie heb 

je nog een overleg met je collega over, 

procesoptimalisatie (lean) en de samenhang tussen 

kwaliteitszorg in de teams en concern breed. 

Je sluit je dag af met een ‘teams’ meeting met de 

wethouder financiën over de 

rechtmatigheidsverantwoording en hoe het college en de 

raad hierin mee te nemen. Aan het eind van de dag ben 

je met veel verschillende onderwerpen bezig geweest. En 

dan is de eerste dag van de week nog maar voorbij, in de 

dagen daarna ga je weer met allerlei zaken aan de slag. 

Maandag  

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

