
 
 

In 2023 is het samenwerkingsverband “Samen Zandvoort’ van start gegaan. In dit 

samenwerkingsverband treedt Stichting Pluspunt Zandvoort op als hoofdaannemer. 

 

In Opdracht van de Gemeente Zandvoort organiseert Samen Zandvoort met haar 

samenwerkingspartners/ onderaannemers de Maatschappelijke Ondersteuning voor de 

inwoners van Zandvoort. Missie van Samen Zandvoort is ‘Zandvoort als een gemeenschap 

waar iedereen er bij hoort en kan meedoen naar vermogen'. In combinatie met de 

welzijnsactiviteiten van Pluspunt zet Samen Zandvoort daartoe in op: 

 

- Maatschappelijke verbanden/community building 

- Verwelkomen, kwartiermaken 

- Bijspringen en versterken 

- Toegankelijke voorzieningen. 

 

De aansturing van de Welzijnsactiviteiten en het hoofdaannemerschap van Samen 

Zandvoort vindt plaats door het MT van Pluspunt. Dit MT bestaat uit vijf personen: 

- Directeur/bestuurder van Pluspunt 

- Coördinator Welzijnsactiviteiten 

- Coördinator Jongerenwerk 

- Coördinator Samen Zandvoort 

- Business Controller 

 

De totale omzet van Pluspunt (inclusief Samen Zandvoort) bedraagt in 2023 ca. 2,5 mln. euro. 

Wij hebben op dit moment een vacature voor de functie van Business Controller in het MT. 

Het gaat om een functie voor 24 uur, HBO bedrijfskunde (of vergelijkbaar) met ervaring in 

het Sociaal Domein. 

 

De opdracht 

Als lid van het MT waarborgen van een financieel gezonde bedrijfsvoering voor 

Pluspunt en het contract Samen Zandvoort. Dit vraagt zowel om sturen op de dagelijkse 

bedrijfsvoering als sturen op de maatschappelijke beweging die met Samen Zandvoort wordt 

beoogd: inwoners meer (collectief) ondersteunen vanuit het dagelijks maatschappelijk leven 

en minder vanuit gespecialiseerde individuele ondersteuning. Dit vraagt goede afstemming en 

samenwerking tussen de business controller en de inhoudelijke collega’s in het MT. De 

business controller werkt nauw samen met twee collega’s die verantwoordelijk zijn voor HR 

en voor de (financiële) administratie. 

 

Resultaatgebieden 

- Vertalen van het meerjarenplan en het jaarplan naar een meerjarenbegroting en een 

jaarbegroting voor Pluspunt en voor het samenwerkingsverband Samen Zandvoort 



- Opstellen van (maatschappelijke) business cases om vernieuwing binnen de beoogde 

beweging door te rekenen en te verantwoorden 

- Opstellen en beheren van contracten met onderaannemers voor de uitvoering van Samen 

Zandvoort 

- Ontwikkelen en opstellen van interne en externe rapportages met betrekking tot Samen 

Zandvoort 

- Voeren van voortgangsbesprekingen met opdrachtgever (Gemeente Zandvoort) en 

opdrachtnemers/partners 

- Opstellen van financiële rapportages 

- Inrichten en stroomlijnen van bedrijfsprocessen binnen Pluspunt en rond het 

samenwerkingsverband Samen Zandvoort 

- Onderhouden van contacten met partijen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering 

- Als onderdeel van het MT mede verantwoordelijk voor de kwaliteit en doelmatigheid van 

Pluspunt 

 

Achtergrond en competenties 

- Voltooide Hbo-opleiding bedrijfskunde of vergelijkbaar 

- Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare rol of functie 

- Ervaring binnen het Sociaal Domein 

- Zelfstandig invulling kunnen geven aan deze rol en verantwoordlijkheden 

- Gericht op nieuwe mogelijkheden én op solide beheer 

- Analytisch en oplossingsgericht 

- Teamspeler binnen het MT, luisterend oor, empathisch vermogen 

 

Wij bieden 

- Functie van 24 uur 

- Jaarcontract met uitzicht op vast 

- Arbeidsvoorwaarden CAO Sociaal Werk, waaronder keuzebudget 

- Schaal 9 (3.185 – 4.445 bij voltijds dienstverband) 
 

Reageren kan via: sollicitatie@pluspuntzandvoort.nl 

t.a.v. Remco Wijnia voor 10 april 2023. 
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