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F u n c t i e t y p e r i n g 

 
 

  1. algemene informatie 

 
Organisatie:  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
   Algemene Directie 
   Concernstaf 
    
Positionering:  Algemene Directie 
   Hoofd Concernstaf 
   Functionaris 
 
Benaming:  Concerncontroller 
   
 
 

  2. typering van de werkeenheid 

 

De Concernstaf ondersteunt de Algemene Directie in al haar directietaken ten aanzien van het 

Bestuur, VNG Bureau en het VNG Concern. Dit betreft meer in het bijzonder de 

besluitvormingsprocessen, de afstemmingsprocessen met het Bestuur, de strategische cyclus en 

lobby. Naast de eigenstandige activiteiten voert de Concernstaf namens de Algemene Directie regie 

op een aantal relevante processen. Dat betekent concreet dat men de processen initieert, de juiste 

mensen uit de organisatie betrekt, zorgdraagt voor een projectmatige aanpak, zorgdraagt voor 

gedragen besluitvorming en het tijdig realiseren van het gewenste resultaat. Daarbij is het tevens van 

belang dat aansluiting op aanpalende processen en onderwerpen wordt geborgd. Op deze wijze 

draagt de Concernstaf er zorg voor de Algemene Directie in control is van de gehele Concern 

Organisatie. 

 

  2.1. bestaansreden van de functie 

 

De concerncontroller is verantwoordelijk voor het (door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van 

een effectief instrumentarium voor planning en control, audit, compliance en risicomanagement. De 

concerncontroller zal hierbij opdrachtnemer worden van het programma P&C cyclus, dat gericht is op 

het realiseren van een integrale P&C cyclus en een rapportage en analyse om integrale sturing en 

verantwoording mogelijk te maken. Dit programma zal in grote mate de bouwstenen leveren voor de 

inrichting en positionering van concern control.  De functie van concerncontroller is een nieuwe positie 

in de organisatie, waarbij de komende jaren nadrukkelijk zal moeten worden gebouwd aan de inhoud, 

structurele verankering en ontwikkeling van de functie, waarbij het doel is een meer integrale aanpak 

te realiseren waarbij beleidsmatige- en financiële sturing en verantwoording worden samengebracht. 

 

  3. hoofdtaken 

 
  3.1. resultaatgebieden 
 

a. Door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor 
planning en control, audit, compliance en risicomanagement” en het structureel positioneren 
van concern control binnen de VNG-organisatie; 

b. Opzetten risicomanagement voor een goede beheersing en sturing van de organisatie; 
c. Adviseren van de Algemene Directie VNG en het bestuur van de VNG-organisatie over het 

integraal functioneren van de organisatie; 
d. Meenemen van de organisatie in een meer bedrijfsmatige manier van werken gericht op 

integrale sturing. 
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  3.2. activiteiten 

 
ad a. Door)ontwikkelen, implementeren en evalueren van een effectief instrumentarium voor 

planning en control, audit, compliance en risicomanagement” en het structureel 
positioneren van concern control binnen de VNG-organisatie: 

- Vormgeven aan en zorgdragen voor de (door)ontwikkeling van een adequaat instrumentarium 
om op prestaties te kunnen sturen en voor adequate centrale spelregels en kaders voor 
integrale planning & control; 

- Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de integrale rapportage;  
- Analyseren, toetsen en interpreteren van rapportages uit de diverse organisatie onderdelen en 

deze vertalen naar concern brede integrale rapportage, analyse, managementadvies en 
informatie voor de planning- & control cyclus; 

- Verantwoordelijk om concern control verder uit te bouwen en structureel te positioneren 
binnen de organisatie met gevoel voor verhoudingen. 

 
ad. b.  Opzetten risicomanagement voor een goede beheersing en sturing van de organisatie: 

- Verantwoordelijk voor het opzetten van een door het management gedragen integrale 
risicoanalyse; 

- Toetsen en onderzoeken of het totale systeem van kaders, regels en afspraken voldoende 
stevig is en krachtig functioneert en controleert of het samenspel tussen de eerste en tweede 
“line of defence” soepel functioneert volgens het ‘three lines of defense’principe; 

- Adviseren over verbeteringen in het totale systeem van de organisatie om deze vervolgens in 
opdracht van de plaatsvervangend Algemeen Directeur te initiëren, doen ontwikkelen en 
implementeren; 

- Zorgdragen voor het opzetten en uitvoeren van doel- en rechtmatigheidsonderzoeken en 
advisering met betrekking tot maatregelen; 

- Bespreekt afwijkingen ten opzichte van de geldende kaders op het niveau waar deze zich 
voordoen en heeft de plicht om bij uitzonderingen de besproken escalaties in de lijn te melden 
bij het bestuur van de vereniging. 

 
ad. c.  Adviseren van de Algemene Directie VNG en het bestuur van de VNG-organisatie over 

het integraal functioneren van de organisatie; 
- Gevraagd en ongevraagd informeren en adviseren en overleggen met de directieleden, 

beleidsdirecteuren, bedrijfsdirecteuren en stafhoofden over beleids- en financiële 
aangelegenheden en bedrijfseconomische ontwikkelingen; 

- Zorgdragen voor de totstandkoming van de plannings- en verantwoordingsdocumenten van 
ALV en Bestuur, in nauwe afstemming met de afdeling Concernstaf; 

- Als adviserend lid van de directie bijdragen aan de strategieontwikkeling van het concern; 
- Adviseren van de directie voor financieel en strategie gerelateerde zaken; 
- Adviseren van de Algemene Directie aangaande de VNG bedrijven. 

 
ad. d. Meenemen van de organisatie in een meer bedrijfsmatige manier van werken gericht op 

integrale sturing: 
- Zorgdragen voor beleidskaders bij de inrichting van werkprocessen, projecten en financiële 

processen en verantwoordelijk voor de beoordeling en evaluatie hiervan (aandachtspunten 
hierbij zijn onder meer functiescheiding, ‘4 ogen principe', doelmatigheid, rechtmatigheid, 
effectiviteit, efficiency, proportionaliteit, risicomanagement, privacy bewaking, en 
systeeminrichting van de IT); 

- Anticiperen op in- en externe ontwikkelingen en ervoor zorgen dat deze vertaald worden naar 
interne beheersings- en verantwoordingssystemen; 

- Verantwoordelijk voor de evaluatie en beoordeling van de financiële processen. 
 

  4. functie-eisen 

 

 Een relevante opleiding en beschikt over een academisch werk- en denkniveau (RA/RC); 

 4 tot 8 jaar aantoonbare en succesvolle ervaring in een soortgelijke bouwfunctie en met de 
doorontwikkeling van een control organisatie;  

 Vaardigheden om concern control binnen de gehele organisatie stevig en herkenbaar te 
positioneren; 
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 Een stevige persoonlijkheid die in positie blijft in het krachtenveld tussen directie, directie 
beleid, bedrijfsdirecteuren en stafhoofden. 

 

  5. competentieprofiel 

 

 Open en transparant, goed in staat tot samenwerken, netwerken en verbinden; 

 In staat door een uitstekend analytisch vermogen, helicopterview en maatschappelijke 
betrokkenheid ‘door de cijfers heen te kijken’  

 Strategisch denken en handelen, staat boven de materie/ziet samenhang maar is ook in staat 
zich snel te verdiepen; 

 Verantwoordelijkheid en eigenaarschap; 

 Weet discussies scherp te krijgen en beschikt over adviesvaardigheden op directie- en 
bestuursniveau; 

 Nadrukkelijk politiek-bestuurlijk sensitief en in staat zich voort te bewegen in een complexe 
organisatie; 
 

 
 
 


