
                                                           
 

Controller zorg 
Bij Zorgmeesters, YouSense en ConnectedTogether 

Functieomschrijving 

De uitdaging: 
Heb jij hart voor de zorg en verstand van bedrijfsvoering, dan zoeken wij jou. Ben jij 
analytisch en houd je van het vinden van oplossingen? Word je enthousiast van een 
organisatie opbouwen, verbinding maken, ondersteunen en uitvoeren? Wij – drie 
samenwerkende zorginstellingen – zoeken een zorg-controller die onze financiële 
processen kan ondersteunen.  
 
Zorgmeesters (Utrecht), YouSense (Aalsmeer)  en ConnectedTogether (Almere) zijn drie 
kleine innovatieve zorgorganisaties. Wij zetten ons iedere dag in om persoonlijke, flexibele 
en deskundige zorg te bieden aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen. 
 
Wij zijn op zoek naar een controller die de bedrijfsvoering kan overzien van deze drie 
zorginstellingen en deze weet te verbeteren waar nodig. De nadruk ligt op het goed laten 
verlopen van declaratie en facturatie van alle geleverde zorg binnen de financieringsstromen 
(ZVW, Jeugdwet en particulieren), het bijbehorende contractmanagement en de financiële 
informatievoorziening. In de administratieve taken word je ondersteund door een collega 
zorgadministratie. Je komt in een nieuw, enthousiast en dynamisch team dat volop in 
ontwikkeling is. We willen dan ook graag dat je meedenkt en ideeën aandraagt om deze 
samen te gaan implementeren. Je bent als controller een spin in het web waarbij je verbindt, 
ondersteunt, knelpunten signaleert en acties onderneemt in het totale productieproces. Ook 
ben je de sparringpartner van de directeuren, behandelaren van de verschillende locaties, 
accountant en van de contractpartners aan in- en verkoopkant. Een uitdagende functie! 

Als controller voel je je thuis in een pioniersfunctie en ben je elke dag scherp. Je vindt het 
leuk om een breed takenpakket te hebben, waarin je zelf werkzaamheden oppakt en je 
collega’s kan ondersteunen. Kerntaken: 

 je zorgt voor kwalitatief goede voering van de zorgadministratie en financiële 
administratie; 

 je bent de vraagbaak voor collega’s van zorgadministratie en weet problemen op te 
lossen in het instroom-doorstroom-uitstroom proces van cliënten; 

 je signaleert en rapporteert de risico's en je voert periodieke controles uit op de 
productie; 

 je verricht voorbereidende werkzaamheden voor de jaarrekening; 
 je stelt productiecijfers en analyses beschikbaar; 
 je initieert en neemt deel aan (ICT-) projecten om nieuwe wet- en regelgeving in te 

voeren in de processen, procedures en werkinstructies; 
 je denkt mee in het kwaliteitssysteem en de ISO certificering; 



                                                           
De verwachtingen 
Voor deze functie staan de volgende functie-eisen centraal: 

 Minimaal HBO niveau op het gebied van (financieel) Zorgmanagement of 
Bedrijfseconomie; 

 Analytisch sterk; 
 Ervaring in de zorg / GGZ is een pre; 
 Ervaring met het doorvoeren van veranderingen; 
 Je kent en neemt je verantwoordelijkheden; 
 Je bent stressbestendig; 
 Je kunt goed prioriteren; 
 Je bent sociaalvaardig, creatief en initiatiefrijk; 
 Je bent resultaatgericht; 
 Je bent mondig en vind het leuk om je steentje bij te dragen in het vormgeven van de 

organisaties.  

Ons aanbod 
Indien deze functie goed past bij wat jij kan en wil, kun je rekenen op: 

 Een directeur die jou ondersteunt en faciliteert, zodat jij het werk kunt doen; 
 Samenwerking binnen teams met korte lijnen tussen alle medewerkers; 
 Een salaris ingedeeld in FWG-schaal 55, van € 2553,- tot € 4131,-; 
 Het betreft een dienstverband voor een jaar, voor 32-36 uur per week;  
 Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ; 

Solliciteren en extra informatie 
Ben jij na het lezen van deze vacature enthousiast en voldoe jij aan bovenstaande functie-
eisen? Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren voor 17 juni 2022. Stuur je CV en 
motivatie naar miranda@yousense.nl. De gesprekken zullen plaatsvinden op 23 juni 2022.  
Voor vragen kan je altijd met Mark v.d. Logt (06-12918831) of Miranda Tong Sang 
(06-44250725) bellen. 


