Vacature Netwerk Controller
32-36 uur per week - Standplaats Utrecht
Het zorglandschap in Utrecht Stad is sterk vereenvoudigd in 2020, waardoor de gemeente van 80 jeugdzorgorganisaties is terug gegaan naar 2 netwerkorganisaties. KOOS Utrecht is de netwerkorganisatie voor aanvullende
specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van de stad Utrecht. KOOS werkt met een mix van professionals
vanuit BASEcamps in de wijken: Vleuten, De Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest. BASE staat voor
Buurtgerichte, Ambulante, Specialistische Expertise. Onder specialistische jeugdhulp verstaan we specialistische
ambulante jeugdhulp in de wijk, die zowel als individuele hulp of in groepsverband wordt aangeboden, pleegzorg,
dagbesteding, en vormen van verblijf.

Netwerkorganisatie
KOOS is een nieuw initiatief in Utrecht; een wendbare en zichzelf voedende netwerkorganisatie gericht op
specialistische ambulante jeugdhulp in de wijk. Vanuit de gemeenschappelijk visie van positieve gezondheid kijkt
KOOS naar de huidige en toekomstige vraagstukken van jeugdigen en gezinnen in Utrecht. Vanuit het gezamenlijke
netwerk brengen we informatie, middelen, activiteiten en competenties samen en sluiten aan op de dagelijkse
belevingswereld van het kind en het gezin. KOOS is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading,
Reinaerde en Youké.
De omzet van KOOS varieert in het eerste jaar van 12 miljoen naar een kleine 20 miljoen in de daaropvolgende
jaren. Naast de 5 initiatiefnemers achter KOOS zijn er ook nog contracten met onderaannemers en vrijgevestigde
praktijken. Dit speelveld vormt de basis waar langs KOOS haar ambities kan realiseren. KOOS sluit aan bij wat er
al in de wijk is en zijn aanvullend op het buurtteam of de basiszorg. Zo werken we samen met onderwijs, huisartsen,
sociale basis en andere partners.

Levers of Control
KOOS is een Vereniging en daarmee een eigen rechtspersoon. KOOS hanteert, in het verlengde van de gemeente
Utrecht, het model Levers of Control van Simons als basis voor sturing en monitoring. Dit model past bij dynamische
en lerende organisaties zoals KOOS. Met deze basis willen we een goede balans bereiken tussen onze leidende
principes, doelstellingen, ambities en samenwerking. En natuurlijk de interactie met partners en cliënten, monitoring
en kaders hiervan. Hiermee faciliteren we tevens een zo eenvoudig mogelijke administratie voor de
jeugdhulpprofessionals voor KOOS.

Wat ga je doen?
Vanuit de functie netwerk controller vervul je de rol van controller en bedrijfseconomisch adviseur voor KOOS
binnen een netwerkorganisatie. Dit doe je door:
 Het vervullen van de control functie voor KOOS op tactisch en strategisch niveau.
 Het zorgdragen voor een transparante en gezonde financiële situatie en een sterke liquiditeitspositie
voor KOOS.
 Financiële expertise en bedrijfseconomisch advies in te brengen aan tafel daar waar nodig is.
 Een verbindende rol te vervullen vanuit KOOS naar leden en partners op het gebied van financiën en
control.
 Onderdeel te vormen van het accountmanagementteam voor onderaannemers van KOOS.
 Verantwoordelijkheid te nemen voor de administratieve organisatie en de ICT-portefeuille.
 De organisatie te helpen verder op te bouwen en te ontwikkelen, in het speciaal op het gebied van ICT,
ECD, financiën en control.
 Samen met de kernteamleden medeverantwoordelijkheid zijn voor het gehele organisatiebeleid.

Wat neem je mee?



Academisch werk- en denkniveau; je hebt een afgeronde opleiding (HBO/WO bij voorkeur in een
bedrijfseconomische of bedrijfskundige richting.
Aantoonbare ervaring met soft controls bij het financieel in control houden van een organisatie, bij
voorkeur binnen zorg- of welzijnssector of binnen een netwerkorganisatie.






Ruime kennis van en ervaring met Microsoft Office. Kennis van en ervaring met Microsoft PowerBI is
een pré.
Inhoudelijke kennis van en ervaring met gemeentelijke financiering alsmede wet- en regelgeving gericht
op de jeugdzorg en het sociaal domein is een pré.
Competenties van een goede controller binnen een netwerk zoals verbinder, politiek-bestuurlijk sensitief,
flexibel, analytisch en communicatief sterk.
En bovenal een pioniersgeest: je hebt zin om met ons KOOS verder te ontwikkelen naar een stevige
netwerkorganisatie!

Wat krijg je van ons?






Een uitdagende functie binnen een klein en stevig team waar jouw inbreng en expertise op waarde
worden geschat. Je draagt bij aan het innoveren van het zorglandschap.
Een jaarcontract bij één van onze initiatiefnemers, bij voorkeur een initiatiefnemer die valt onder de cao
jeugdzorg. Bij wederzijdse tevredenheid is er een intentie tot een vaste aanstelling.
Een centraal gelegen werkplek in een inspirerende omgeving, namelijk de JIM (Jaarbeurs Innovation
Mile) in het Beatrixgebouw Utrecht.
Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 12, maximaal € 5.455,95 bij 36 uur per week.
Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering,
studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Solliciteren?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en ons team te komen
versterken. Bel voor meer informatie met Lotte Westra 06-82819582 of Marian Dobbe 06-82821195.
Ben je direct al enthousiast? Stuur dan je cv met motivatie vóór maandag 16 maart per e-mail naar
werkenbijkoos@koosutrecht.nl. Eerste gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 19 maart of
vrijdagochtend 20 maart. De tweede gespreksronde staat gepland op maandag 23 maart aan het einde van de
dag. Daarna volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek bij één van de initiatiefnemers.
Meer weten over KOOS?
Kijk op onze website www.koosutrecht.nl of lees het artikel dat recent in DUIC is gepubliceerd:
https://www.duic.nl/algemeen/specialistische-jeugdhulp-in-de-wijk-het-moet-sneller-en-eenvoudiger/. Daarnaast
publiceert de gemeente Utrecht regelmatig over de ontwikkelingen in de zorg voor jeugd in Utrecht.

