
 

 

 

BUSINESS CONTROLLER 

 

Voor Youké zoeken wij een business controller voor 32-36 uur per week (Jeugdzorg Schaal 13). In deze functie 

ben je verantwoordelijk voor de brede control binnen Youké. Je adviseert de bestuurder en het management 

gevraagd en ongevraagd over de (gevolgen van) belangrijke ontwikkelingen binnen en buiten Youké en kijkt 

daarbij nadrukkelijk verder dan de financiële aspecten. 

 

Je ondersteunt het MT bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen en fungeert als sparringpartner. Je vindt 

het een uitdaging buiten de vaste kaders te denken en te adviseren. Je werkt daarbij vanuit de verbinding in de 

organisatie en bent zo in staat draagvlak en bewustzijn te creëren. En je bent iemand die ook, waar nodig, 

verantwoordelijkheid neemt voor het oppakken van benodigde acties. 

 

Organisatie: 

Youké Sterke Jeugd helpt kinderen en jongeren van 0-23 jaar en hun gezin met snelle en efficiënte hulp waarin 

zij zelf de regie houden. Meer dan 500 betrokken en gecertificeerde professionals in de jeugd & opvoedhulp 

bieden intensieve ambulante hulp, dagbehandeling, 24-uurs behandeling, crisisopvang, pleegzorg en trainingen. 

Youké helpt in de eigen leefomgeving, samen met scholen, vanuit zorgteams en op locaties in de wijk. Ze werken 

altijd vanuit haar kernwaarden: samen, talentgericht, ondernemend, kleurrijk en zelfredzaam. 

 

De inkomsten zijn afhankelijk van de contracten die Youké sluit binnen de regio’s waarin Youké werkt en de 

prestaties die ze levert. De vaste planning & control cyclus maakt plaats voor denken in scenario’s en flexibele 

planningen. Tegelijkertijd wil Youké ondernemen op basis van businesscases en kansen in de markt benutten. 

 

Plaats in de organisatie: 

De business controller neemt een onafhankelijke positie in. Je rapporteert aan de bestuurder en maakt onderdeel 

uit van het MT. Daarnaast geef je leiding aan 2 adviseurs planning & Control. Je geeft verder vorm aan de 

ontwikkeling van financial control naar business control en bewaakt de bedrijfsvoering, de interne processen én 

de financiële positie van de organisatie. Van jou wordt verwacht dat je een belangrijke bijdrage levert aan een 

cultuur waarin waarden als integriteit, betrouwbaarheid en voorbeeldgedrag centraal staan. Vanuit je expertise 

geef je advies aan de bestuurder, de audit commissie en het Managementteam. Als het nodig is schakel je met 

de Raad van Toezicht. Daarnaast ben je sparring partner van de operationeel managers bij de 

contractbesprekingen met gemeenten. 

 

Werkzaamheden: 

 Je stelt begroting en meerjarenbegroting op (formuleert uitgangspunten, maakt formats, analyseert en 

stuurt het begrotingsproces). 

 Je bent verantwoordelijk voor de bewaking van het gehele proces van totstandkoming van de 

jaarrekening(en) en de jaarrekeningcontrole. 



 

 

 

 Je bewaakt de kwaliteit en tijdigheid van rapportages aan opdrachtgevers en contractpartijen en van 

rapportages ten behoeve van de interne organisatie, inclusief een heldere analyse van die informatie en 

bijbehorende aanbevelingen.  In kaart brengen van kansen en risico’s en het zorg dragen voor beheersing 

daarvan door het (laten) nemen van maatregelen (risicomanagement); 

 Je ontwikkelt en bewaakt het financieel beleid, waaronder beleggings-, treasury- en vermogensbeleid. 

 Je signaleert trends en ontwikkelingen in de omgeving van Youké (klanten, stakeholders, politiek, 

maatschappij) en op basis daarvan komen tot voorspellingen en aanbevelingen t.a.v. de koers van de 

organisatie aan de directie; 

 Je signaleert en adviseert aan bestuurder en management over mogelijkheden tot verbetering van 

doelmatigheid en doeltreffendheid binnen Youké; 

 Je vertaalt strategische doelstellingen van de organisatie naar KPI’s; 

 Je bent verantwoordelijk voor uitvoering van de P&C-cyclus bij Youké; 

 Je geeft leiding geven aan het team Planning & Control. 

 Je voert bedrijfseconomische analyses uit, zoals kostprijsberekeningen en investeringscalculaties. 

 Je stimuleert vernieuwing, ondernemerschap en bedrijfsmatig werken binnen de organisatie. 

 Je stelt kaders, coördineert en bewaakt de voortgang van aanbestedingstrajecten en de inhoud van 

zorgcontracteringen, subsidieaanvragen en samenwerkingsovereenkomsten. 

 

Profiel: 

 Bedrijfseconomisch of bedrijfskundig afgeronde WO opleiding bij voorkeur aangevuld met een RA/RC 

opleiding 

 Ruime ervaring met politiek-bestuurlijke processen in een overheids- of non-profit organisatie; 

 Beschikt over specifieke kennis van financiële en fiscale wet- en regelgeving (binnen de zorg); 

 Kennis van managementinformatie, bedrijfsprocessen, bedrijfsorganisatie en dienstverlening en daarover 

integraal kunnen denken; 

 Affiniteit met de doelen, producten en diensten van de jeugdzorg; 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Analytisch, gestructureerd en resultaatgericht; 

 Pro-actieve houding en instelling en durft kritisch te zijn; 

 Teamplayer die tevens zelfstandig werkt en onafhankelijk adviseert 

 Initiatiefrijk, vernieuwend en een out of the box denker 

 

Interesse: 

Connect Professionals verzorgt de selectie voor Youké. Voor nadere informatie over de vacature kunt u 

telefonisch contact opnemen via 035-6210258 of per mail via ltenbrink@connectprofessionals.nl 

 

 


