
 

Onafhankelijk controller 
16-20 uur p/w 

 
Over ons 
Wij zijn IJsseldal Wonen. Met een kleine groep betrokken medewerkers (ongeveer 35 collega’s) zetten  
wij ons in om mensen met een bescheiden inkomen een prettige en betaalbare woning te bieden in de 
gemeentes Voorst en Lochem. Wij zijn er voor ongeveer 3.300 huishoudens. 
 
Wij werken met enthousiasme en vanuit professie. We zijn een lerende organisatie waarin we met 
kleine stappen de dienstverlening aan onze huurders steeds verbeteren en ook onszelf ontwikkelen. 
Als netwerkorganisatie staan we midden in de samenleving en werken we waar mogelijk met anderen 
samen. Het fijne van samenwerken in het landelijke gebied is dat we elkaar kennen en de lijnen kort 
zijn. 
 
Jouw profiel 
Wij zijn op zoek naar een onafhankelijk controller met passie voor de volkshuisvesting en interesse 
in brede maatschappelijke vraagstukken. Heb jij een brede, integrale kijk op de thema’s van de  
woningcorporatie?  
 
Onze opdracht 
We hebben een interessante maatschappelijke opgave in de diverse dorpen en wijken. Naast het  
verhuren en beheren van ons bezit en het bijdragen aan de leefbaarheid, gaat het om aanzienlijke 
investeringen in verduurzaming, nieuwbouw en herstructurering van onze woningen. Om deze  
opgaven tot een succes te maken, intensiveren we de samenwerking met onze partners en blijven we 
ons als organisatie ontwikkelen. Dit jaar zijn we gestart met het opstellen van een nieuw onder- 
nemingsplan van waaruit we nieuwe speerpunten voor de organisatieontwikkeling formuleren.  
Het gaat bijvoorbeeld om de vastgoedportefeuille, financiën en treasury, huurbeleid, leefbaarheid, 
personeelsplanning en I&A (Informatisering en Automatisering). 
 
Wie zoeken wij? 
We zoeken een onafhankelijke controller met een frisse blik die ons voorziet van onafhankelijke  
beoordelingen én adviezen op het gebied van de processen van risicomanagement, interne beheer-
sing en governance op financieel en IT-gebied. Dit zowel op strategisch, tactisch en operationeel  
niveau. De controller ondersteunt ons bij het realiseren van de volkshuisvestelijke doelstellingen door 
ons gevraagd en ongevraagd te voorzien van analyses, evaluaties, aanbevelingen op governance-, 
risk- en compliancegebied.  
 
Prestatievelden  
Je werkt aan het ondersteunen en adviseren van de organisatie in het efficiënt en effectief bereiken 
van de doelstellingen van IJsseldal Wonen en het beheersen van de risico’s die deze doelstellingen in 
de weg kunnen staan.  



Je rapporteert rechtstreeks aan de directeur-bestuurder en neemt deel aan vergaderingen van het 
MT, de Raad van Commissarissen en de Audit Commissie. Je adviseert het MT, hierbij draag je zorg 
voor een goede balans tussen het ambitieniveau en de haalbaarheid van de plannen. 
Concreet voer je interne controles/audits uit, op bijvoorbeeld de hard- en de softcontrols, en ben je 
betrokken bij de begroting, periodieke rapportages en de jaarrekening. 
Je geeft wet- en regelgeving een continu gezicht waar het gaat om aspecten van compliance, bijvoor-
beeld bij woningtoewijzing, huurverhoging en de verkoop van woningen. Je hebt een rol bij het risico-
management en de AVG (als Privacy Officer). 
 
Wat heb jij te bieden? 
Je bent een deskundige gesprekspartner voor MT, Raad van Commissarissen en accountant. Je bent 
(bedrijfseconomisch) sterk onderlegd en hebt talent om het management op strategisch en tactisch 
niveau te adviseren. Want als moderne controller ondersteun je het management in haar belangrijke 
taak om de organisatie en de processen op beheerste wijze te sturen (financieel en niet financieel).  
Je beschikt over een afgeronde financiële bachelor of master. Bij voorkeur aangevuld met controllers-
opleiding. Daarbij heb je meerdere jaren inhoudelijk relevante werkervaring. 
 
Wat bieden wij?  
Een uitdagende functie in een relatief kleine, maar uitdagende organisatie in een mooi woon-  
en werkgebied voor 16-20 uur per week. De functie is ingedeeld in schaal K volgens CAO  
Woondiensten. Werkdagen en -tijden zijn in overleg. 
 
Interesse?  
Mail dan je motivatie naar Kitty Beernink, HR Adviseur op k.beernink@ijsseldalwonen.nl.  
Heb je nog vragen, stuur dan een e-mail naar Dave van Zalk, directeur bestuurder, d.vanzalk@ijs-
seldalwonen.nl. Dan belt Dave je terug wanneer dit voor jullie beiden goed uitkomt. 
 
Een kennismaking met de RvC is onderdeel van de procedure.  
 
We hebben begrip voor acquisitie, maar stellen het in deze procedure niet op prijs. 
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