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Gemeente Gouda 
Gouda is een bijzondere, historische stad met ruim 74.000 
inwoners midden in het Groene Hart. Centraal gelegen in de 
Randstad, stedelijke vitaliteit in combinatie met een eeuwenoude 
geschiedenis. Nationaal en internationaal staat Gouda bekend om 
haar kaas en stroopwafels. De smaakvolle en historische stad trekt 
met haar pittoreske straten, sfeervolle grachten en het gezellige 
plein rondom het gotische Stadhuis, jaarlijks meer dan 1.000.000 
bezoekers uit binnen- en buitenland.  

In de omgeving van Gouda liggen mooie gebieden zoals de 
Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Gouda is een 
middelgrote en multiculturele stad met meer dan 100 
nationaliteiten, een stad die staat voor verdraagzaamheid en 
gastvrijheid, maar Gouda heeft ook grootstedelijke uitdagingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en sociale samenhang. 
De stad heeft veel betrokken inwoners en ondernemers die 
samen de stad laten bruisen.  

 
De afdeling Concernstaf 
Het is een compact team van gedreven professionals. Als 
toekomstig afdelingshoofd ga je samenwerken met een Business 
Controller, een aantal adviseurs concern control/ auditors en de 
CISO (Chief Information officer). De concernstaf heeft een 
bijzondere positie binnen de gemeente. De afdeling is 
onafhankelijk en onderzoekt, rapporteert en adviseert over 
verschillende onderwerpen. Als concerncontroller heb je 
voortdurend de focus op verbinding en verbetering in de 
organisatie.  
 
Concern control heeft de ‘going concern taken’ prima in de 
vingers. In het Bestuursakkoord ‘Geef Gouda door’ is de ambitie 
vastgelegd om de financiële functie verder te verbeteren. Daarin 
mag jij mede aanjager zijn! 

Wat ga je doen? 
Als concerncontroller bij de gemeente Gouda heb je een 
onafhankelijke, gemeente brede rol. Jij bent de gedreven 
adviseur en de positief kritische business partner voor de 
directie en het college.  
Daarnaast ben je ook manager van het team 
professionals die samen de afdeling Concernstaf vormt. 
Je bent geïnspireerd door je vak en hebt een coachende 
stijl van leidinggeven. Je staat graag in verbinding met de 
organisatie, doet analyses op complexe vraagstukken en 
werkt samen met medewerkers en leidinggevenden aan 
de doorontwikkeling van een robuuste organisatie, die 
vanuit de integrale blik een meer adviserende, 
richtinggevende en sturende rol vervult. Je begeleidt 
jouw team, stimuleert persoonlijk leiderschap en 
professionele ontwikkeling.  Je draagt zorg dat het team op sterkte 
komt en een soepel samenwerkend collectief is. 
 

Opgesomd ziet je takenpakket er als volgt uit: 
• Je adviseert het bestuur, de directie en het management op 

het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en 
rechtmatigheid. Je bent daarnaast eindverantwoordelijk voor 
het opstellen en naleven van de concernkaders en 
rapportages;  

• Je bent leidinggevende van de afdeling Concernstaf. De 
afdeling is verantwoordelijk voor concern control, maar ook 
organisatie, proces en project control. Daarnaast valt de 
auditfunctie binnen de afdeling als ook de functie van CISO en 
het belang van sturen op informatiebeveiliging en de 
bewustwording hiervan. 

• Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd collega’s, 
managers, de directieleden en het bestuur over complexe 
beleids- en financiële thema’s en belangrijke ontwikkelingen; 

• Je adviseert het college en de directie over bestuurlijke 
voorstellen en kaart risico’s op tijd aan; 

• Je analyseert, toetst en interpreteert organisatierapportages 
van de planning -en control cyclus;  

Geerts & Partners is voor de gemeente Gouda op zoek naar een verbindende concerncontroller, die 
graag samen met de medewerkers slagvaardig wil bouwen aan een robuuste organisatie. Gouda wil 
de financiële functie versterken om zo haar ambities waar te maken. Zie jij deze ambitie als een 
kans, reageer dan snel op de vacature van concerncontroller! 

Waarom Gouda? 

+ Investeren in medewerkers 
GoudAcademie 

+ Talentmanagement 

+ Ruimte om te bouwen 

+ Iedereen wordt gehoord 

+ Platte organisatie met korte lijnen  
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• Je zet doel- en rechtmatigheidsonderzoeken op, voert ze uit 
en adviseert over te nemen maatregelen;  

• Je bent eerste gesprekpartner voor de accountant en de 
provincie in haar rol als toezichthouder.  
 

Waarom is dit de baan voor jou? 
Je wilt verschil maken. Je wilt je tanden zetten in de 
veranderopgave en je wilt met jouw expertise iets achterlaten 
voor de inwoners van Gouda. Een gedreven organisatie die de 
goede dingen goed doet. Een organisatie die in control is en op 
koers blijft.  
Daarnaast ben jij op je best wanneer er korte lijnen zijn en het 
contact laagdrempelig is. Je zegt makkelijk wat je van de dingen 
vindt. Je kent de gemeentelijke wereld en bent in staat om een 
visie te ontwikkelen en deze overtuigend uit te dragen.  
Verder wil jij ook werken aan je persoonlijke groei. Bij de 
gemeente Gouda staat persoonlijke groei hoog in het vaandel en 
zijn er verschillende leer & ontwikkelmogelijkheden afgestemd op 
wat jij nodig hebt. 
 
Jouw profiel 
Door jouw opgedane werkervaring weet je goed hoe politiek- 
bestuurlijke verhoudingen werken. Net zo belangrijk is dat je weet 
hoe je hiermee om moet gaan zonder draagvlak te verliezen. 
Tijdens een stevig gesprek weet je de kwaliteit hoog te houden 
door scherp op de inhoud te zitten. Je blijft jezelf trouw maar kan 
goed wisselen van stijl, aanpak en benadering als je 
gesprekspartner daar om vraagt.   

Als afdelingshoofd geloof je in aansturing vanuit vertrouwen. Je 
stimuleert de samenwerking in het team en met collega’s van 
andere afdelingen. Daarnaast ben je een coachend leider, waar de 
deur altijd open staat.   
Je herkent jezelf in de onderstaande punten:  
• Recente en relevante werkervaring op het vlak van 

financiën/control, bij voorkeur in de publieke sector  
• Een relevante academische achtergrond 
• Je bent een stevige, onafhankelijke persoonlijkheid, maar ook 

verbindend en empathisch;  

 
Gemeente Gouda biedt:  
Werk met hart en ambitie. Gemeente Gouda is een ambitieuze 
werkgever die werkt voor en met de stad, haar bewoners, 
ondernemers en bezoekers. Met trots, maar vooral met een warm 
hart. Het betreft een functie van 32-36 uur per week. Een salaris 
dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6616,-- bruto 
per maand (schaal 13) bedraagt bij een 36-urige werkweek. Een 
vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van het jaarsalaris. 

 
Kies jij voor gemeente Gouda? 
Ben je enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? 
Solliciteer dan voor 14 augustus 2022 upload je cv en motivatie 
via onze website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
 
 
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Piet Wanrooij,  
06-519 97 717. 
 
De voorgesprekken bij Geerts & Partners vinden plaats op 17 en 
18 augustus 2022. De data voor de sollicitatiegesprekken bij de 
Gemeente Gouda worden op onze website gepubliceerd zodra 
deze bekend zijn.  

  WO werk- en denkniveau 

 max. € 6616,-- bij 36 uur p/w 

32-36 uur 
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