
 
 

                                                                            
 
 
Voor het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland Cluster 4 (RENN4) komt 
Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van 
 

Concerncontroller 
 

een analytische professional met diepgaande kennis van financiën en bedrijfsvoering en die 
een betrouwbare partner wil zijn voor teamleiders, provinciedirecteuren, College van Bestuur 
en Raad van Toezicht in een organisatie die zich kenmerkt door een hoge intrinsieke 
motivatie voor deze doelgroep kinderen en waarbij alle beschikbare middelen zo maximaal 
mogelijk worden ingezet voor het primair proces. 
 
 
RENN4 
De website van RENN4 geeft in woord en beeld een mooie inkijk in het werk en de 
organisatie van RENN4. Wij beperken ons in dit profiel tot een korte karakteristiek van de 
context van de positie van concerncontroller, de opgaven voor de concerncontroller en het 
profiel van de gedroomde professional. 
 
In het afgelopen decennium heeft RENN4 antwoorden moeten vinden op ingrijpende 
wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving, in het bijzonder de komst van 14 
samenwerkingsverbanden passend onderwijs in Friesland, Groningen en Drenthe en daaruit 
voortvloeiende wijzigingen in de bekostiging. RENN4 is in staat gebleken om de stijging en 
daling van aantallen kinderen op te vangen door strak te sturen op inkomsten en formatie en 
door de betrokken inzet van onder andere leerkrachten, ondersteuners, assistenten, stage 
coördinatoren, intern begeleiders, gedragsdeskundigen en leiding vanuit de principiële 
overtuiging dat alle middelen moeten worden aangewend ten behoeve van het onderwijs en 
de begeleiding van kinderen. RENN4 kent een kleine, professionele en wendbare staf die zich 
volledig richt op de ondersteuning van het primaire proces. Die staf heeft de afgelopen jaren 
de basis uitmuntend op orde gebracht (administraties, procedures, begroting, budgetten, 
rapportages). Aan de hand van uitgekiende managementinformatie (op basis van 
formatieplaats eenheden) sturen leidinggevenden hun scholen. RENN4 is mede daardoor een 
financieel gezonde organisatie. Natuurlijk blijven er uitdagingen. RENN4 moet zich blijven 
positioneren en profileren als een professionele onderwijs- en begeleidingspartner. De 
cultuur van de organisatie en de tomeloze inzet van leerkrachten moet benut worden om 
nieuwe professionals te boeien en binden. Nieuwbouw en verbouw van scholen staat op de 
rol. De verbinding tussen zorg en onderwijs heeft aandacht nodig. De concerncontroller 
vervult bij al deze ontwikkelingen een cruciale rol. 
 
 
Positie en opgaven 
De functie van concerncontroller is in het organisatieschema van RENN4 apart 
gepositioneerd. Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat deze functionaris een eigen 
functionele verantwoordelijkheid heeft richting teamleiders, provinciedirecteuren, College van 
Bestuur en Raad van Toezicht voor wat betreft de financiële performance en sturing van de 
organisatie als geheel of delen daarvan. Voor RENN4 is de positie van concerncontroller een 
cruciale met korte lijnen en - als het noodzakelijk is - snelle besluitvorming.  
 
 



 
 

                                                                            
 
De concerncontroller werkt nauw samen met de assistent controller en de medewerker 
financiële administratie, beide (1,6 fte) deel uitmakend van een lean opgezet Bedrijfsbureau 
dat direct ressorteert onder het College van Bestuur. Het Bedrijfsbureau omvat, naast de 
beide genoemde functionarissen, de personeels- en salarisadministratie, onderwijsadvies, 
huisvesting, HRM en de service desk. De assistent controller is verantwoordelijk voor de 
maandelijkse exploitatierapportages en de jaarrekening. In de portefeuille van de 
concerncontroller zijn de volgende taken belegd: 

❖ het bewaken van de financiële continuïteit van de organisatie door schommelingen in 
de leerlingenaantallen nauwgezet te balanceren met de formatie aan de hand van 
adequate informatie en sturing. Dat vergt monitoring van beleid, wet- en regelgeving, 
belangenbehartiging in landelijke gremia en verbinding en overleg met regionale 
partners 

❖ vanuit die verantwoordelijkheid is het ook noodzaak om effectieve initiatieven te 
ontplooien om een aantrekkelijke werkgever te blijven voor, onder meer, bestaande 
en nieuwe leerkrachten  

❖ RENN4 gaat (ver)bouwen. De organisatie is bouwheer voor een project en 
participeert in drie andere projecten. Bouwen is nimmer zonder risico’s. De 
concerncontroller levert hierbij vanuit risicoperspectief een belangrijke bijdrage 

❖ de concerncontroller is verantwoordelijk voor de ondersteuning van het primaire 
proces op het brede terrein van bedrijfsvoering met uitzondering van HRM en 
vastgoed. In concreto gaat het over de opstelling van de (meerjaren)begroting, de 
juiste inrichting van de administraties, systemen, procedures en AO/IC, de sturing en 
informatievoorziening op basis van formatieplaats eenheden, het monitoren van 
landelijke ontwikkelingen met mogelijke financiële consequenties, overleg met de 
accountant, banken en fiscalisten en de inkoop en contracten  
 

Kwalificaties 
U bent een financiële professional met een academisch denk- en werkniveau en u bent toe 
aan een tweede of derde stap in uw carrière. Uit uw ervaring blijkt dat u in staat bent om 
over de volle breedte van een organisatie van deze omvang te functioneren. U blinkt uit in 
analytische gaven en creativiteit. U kunt denken en handelen buiten de gevestigde paden, 
standaarden en tradities. U overziet het totale interne en externe speelveld en vertaalt 
ontwikkelingen naar impact en mogelijke risico’s. U reduceert hoeveelheid en complexiteit 
naar hanteerbare inzichten en informatie. U bent organisatiesensitief, rolbewust, 
communicatief uiterst vaardig en een effectief adviseur voor alle gremia binnen de 
organisatie van RENN4. U adviseert op een vanzelfsprekende manier zowel gevraagd als 
ongevraagd. U zoekt daarbij afstemming met het College van Bestuur. U bent zichtbaar, 
toegankelijk en kunt op gelijkwaardige voet functioneren in een klein team. Wij hechten aan 
humor, intelligentie, leergierigheid, inzet en flexibiliteit. U voelt zich thuis in een organisatie 
die de middelen inzet ten behoeve van het onderwijs en de begeleiding van kinderen en die 
bewust werkt met een kleine, efficiënt ingerichte en hooggekwalificeerde en gemotiveerde 
staf. 
 
  



 
 

                                                                            
 

Procedure 
Heeredwinger Advies is gevraagd om RENN4 te ondersteunen bij de werving en voorselectie 
van kandidaten voor de positie van Concerncontroller. Uw reactie is van harte welkom bij 
Jacques Heldoorn: j.heldoorn@heeredwinger.nl. Voor vragen kunt u hem bellen: 06-
25024328. Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk. De werving geschiedt zowel 
in- als extern tegelijkertijd. Selectiegesprekken vinden door de huidige omstandigheden 
mogelijk online plaats. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. De 
positie is ingeschaald in schaal 12 van de CAO PO, het salaris bedraagt maximaal € 5.527,- 
bruto per maand. 
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