
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

 

ADVISEUR PLANNING & CONTROL 

De adviseur planning & control (P&C) werkt bij Bedrijfsvoering & Control. Hij of zij werkt onder 

leiding van de manager Bedrijfsvoering & Control en werkt nauw samen met de collega-adviseur 

P&C. De adviseur is op het gebied van P&C  de spin in het web bij onze organisatie.  

 

De adviseur brengt een brede, frisse en onafhankelijke blik mee. Hij of zij wordt ingezet als 

professional op het brede vakgebied van P&C. Voorbeelden van taken zijn het opstellen van de 

begroting en business cases, het maken van periodieke analyses en rapportages en het onderhouden 

van relaties met gemeenten en ons managementteam als het gaat om P&C. 

 

De adviseur P&C: 

 is sparring partner van het management van de organisatie. Hij of zij adviseert gevraagd en 
ongevraagd en ondersteunt het management over (complexe) vraagstukken op het gebied 
van P&C; 

 is op het gebied van P&C de verbindende schakel tussen Baanbrekers en de in Baanbrekers 
deelnemende gemeenten; 

 stelt mede de begroting en het jaarplan op en is verantwoordelijk voor het financieel 
interpreteren en vertalen van circulaires, de beleidslijnen en de organisatievisie. Ook brengt 
de adviseur P&C hierover advies uit; 

 stelt mede business cases op, op verzoek van en in overleg met het management en directie; 

 stelt de periodieke P&C-rapportages op, is verantwoordelijk voor analyseren van de 
informatie en geeft hierover adviezen; 

 signaleert interne en externe ontwikkelingen en doet voorstellen tot wijziging van het 
vastgestelde beleid als gevolg hiervan; 

 stemt de planning en definities af tussen Baanbrekers, de in Baanbrekers deelnemende 
gemeenten en de accountants; 

 heeft een adviserende rol op het gebied van het financiële beleid. 
 

 

> WIJ VRAGEN: 

De adviseur P&C die wij zoeken, heeft: 

 WO werk- en denkniveau; 

 ruime ervaring op het gebied van controlling, vraagstukken op het gebied van P&C 
(begroting, budgettering, tarifering et cetera.), administratie, administratieve organisatie en 
project- en programmamanagement (medior niveau); 

 affiniteit met organisatievraagstukken en beleidsadvisering; 

 kennis van gemeentelijke financiën en BBV; 



 

 

 vaardigheden in het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken; 

 ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving en met advisering van en 
ondersteuning aan opdrachtgevers (dit is een pre). 

 

 

> COMPETENTIES: 

 Denken: organisatiebewustzijn, plannen, organiseren en analytisch / probleemoplossend. 

 Voelen: inlevingsvermogen, samenwerken, omgevingsbewustzijn.  

 Kracht: sturend vermogen, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, overtuigingskracht. 
 
 
> WIJ BIEDEN: 

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie die midden in de 
samenleving staat. 

 Een salaris van maximaal 4.859 euro bruto per maand (schaal 11) bij een volledige 
werkweek. 

 Op dit moment is Baanbrekers bezig met het ontwikkelen van nieuwe toekomstplannen 
(Baanbrekers 2.0). In het kader hiervan bieden we deze functie van adviseur P&C aan als 
dienstverband van één jaar. Afhankelijk van de uitkomst van het proces Baanbrekers 2.0 kan 
het dienstverband worden verlengd.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Wil Engelmann, adviseur P&C, 0416 67 15 37, wilengelmann@baanbrekers.org. 
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 28 september a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 18-14. 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern uitgevraagd.  

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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