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Ben jij die Businesscontroller die een verschil maakt bij Stichting 

Perspektief en Arosa? 

 

Organisatie 

Perspektief en Arosa zijn een nieuwe koers ingeslagen en ter versterking zoeken wij een topper op 

deze essentiële positie binnen de organisatie. 

 

Het doel van Stichting Perspektief is het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen. Mensen die 

te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn en die niet zelfstandig kunnen wonen, van-

wege psychische en sociaal-maatschappelijke problemen staan wij bij.  

 

Arosa is per 1-1-2022 gefuseerd met Stichting Perspektief en is dé specialist als het gaat om mensen 

die te maken hebben met huiselijk geweld in de regio Rotterdam en omstreken. Binnen het werkge-

bied Delft, Haaglanden, Rotterdam-Rijnmond en Midden-Holland biedt Perspektief veiligheid, herstel 

en participatie door middel van opvang, beschermd wonen en ondersteuning.  

 

Perspektief heeft drie basisopvattingen over zorg, samenwerking en hulpverlening:  

 

• Werk is de beste zorg 

• Iedere dag een nieuwe kans 

• Veiligheid maak je samen 

 

Perspektief denkt in mogelijkheden en kansen, verbinden en ondernemen. Bestuurder Miriam Her-

inga: “Wij denken niet in hokjes, problemen en doelgroepen. Wij kijken naar wie je wilt zijn en niet al-

leen naar wie je bent.” Perspektief en Arosa helpen jaarlijks ruim 4000 klanten met ruim 450 medewer-

kers in loondienst en een omzet van ruim 40 miljoen euro. Perspektief en Arosa zijn momenteel bezig 

om te integreren en de bedrijfsvoering te optimaliseren binnen deze prachtige organisatie. 

 

 

Functie 

Business Control valt onder de manager Finance & Control. Als Business Controller binnen Perspek-

tief is het je verantwoordelijkheid om het primaire proces vanuit jouw expertise te adviseren en te on-

dersteunen. Je helpt te sturen op de punten waarbij dat nodig is. Je denkt mee in scenario’s en moge-

lijkheden voor de toekomst, rekening houdend met de interne en externe ontwikkelingen. Je werkt 

hierbij zowel zelfstandig als nauw samen met je directe collega’s. De verwachting is dat jouw focus in 

belangrijke mate zal liggen op de productgroep ‘huiselijk geweld’ binnen Rotterdam, Delft en Den 

Haag. Je werkt waar dat het beste uitkomt voor wat je te doen staat. Het team is verdeeld over de 

twee backoffice locaties in Rotterdam en Delft. Mobiliteit is dus een pré. 
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Wie wij zoeken 

Wij zoeken een Business Controller met minimaal enkele jaren werkervaring in een vergelijkbare rol. 

Je hebt een toepasselijke opleiding op minimaal HBO niveau afgerond. Het is een voordeel als je je 

sporen hebt verdiend in zorg en/of welzijn. Je hebt kennis van relevante wetgeving en financierings-

vormen in de zorg of neemt deze kennis snel tot je. Je bent aanspreekpunt en sparringpartner voor 

zowel de teamleiders als het MT. Je verzorgt relevante stuurinformatie, voert analyses uit en stelt 

plannen op in het kader van risicobeheersing. Ook ondersteun je bij de implementatie en borging van 

deze plannen en geef je, gevraagd en ongevraagd, advies.  

 

Je bent zelfstandig en integer, initiatiefrijk en gericht op het behalen van kwaliteit én resultaten. Je 

bent analytisch sterk en werkt nauwkeurig. Je bent in staat om complexe materie snel te doorgronden 

en komt snel tot de kern van het probleem. Je weet je collega’s hierin ook mee te nemen: je bent com-

municatief zeer vaardig, creëert draagvlak onder teamleiders en medewerkers en kunt goed luisteren. 

Met humor weet je zaken te relativeren. Je bent flexibel en past je desgewenst snel aan, je kunt mee-

bewegen met de organisatie. Je neemt je verantwoordelijkheid en komt afspraken na. Je bent in staat 

overtuigend en sturend op te treden in vergaderingen en overleggen en zaken gedaan te krijgen. Je 

neemt geen genoegen met een half antwoord. Je bent authentiek, zelfverzekerd en je brengt rust. 

 

 

Ons aanbod voor de beste kandidaat 

Dit is een mooi moment om aan boord te stappen bij Perspektief/Arosa. We bieden een veelzijdige rol, 

met duidelijke impact, binnen een organisatie die een nieuwe fase ingaat. Het betreft een vacature 

voor 28 - 36 uur per week. De inschaling is schaal 60 of 65 volgens de CAO-GGZ, maximaal € 5.621,- 

bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). E.e.a. uiteraard afhankelijk van kennis en er-

varing. Daarnaast bieden we je natuurlijk ook extra’s zoals een eindejaarsuitkering, ruim 200 uur verlof 

en ruimte om je verder te ontwikkelen met een eigen opleidingsbudget, etc. 

 

 

Reactie & informatie 

Voordat we je uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via ma-

ken via jouw cv en motivatiebrief. Stuur deze naar vacatures@arosa-zhz.nl. Een referentenonderzoek 

maakt onderdeel uit van de procedure. Heb je zelf vooraf vragen dan kan je terecht bij Martijn Deurloo, 

manager Finance en Control 06-23519508 of Richard Mutters, manager Bedrijfsvoering 06-82948378. 

Je kunt reageren tot en met zondag 10 juli 2022. 
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