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Functiebeschrijving Risk en Audit controller  
 

 

Doel van de functie: Ondersteuning van de organisatie in het op efficiënte wijze realiseren 
van de organisatiedoelen. Ondersteuning van risicobeheersing. 
 
 

 
 
De Risk en Audit controller is verantwoording verschuldigd aan manager Bedrijfsvoering.  
De Risk en Audit controller onderhoudt functionele contacten met de Business Controller. 
 
Resultaatgebieden 
 
Administratieve organisatie  

1. Ondersteunt en adviseert bij de implementatie van nieuwe processen en draagt bij 
aan procesoptimalisatietrajecten (zoals LEAN) 

2. Onderhoudt de vastgestelde kaders en richtlijnen voor administratieve organisatie. 
Verricht werkzaamheden t.b.v. het kaders en richtlijnen AO. Voert audits uit op de 
bestaande administratieve organisatie en doet voorstellen voor optimalisatie en 
verbetering aan de proceseigenaar.  

3. Beheert en bewaakt actualiteit van procesbeschrijvingen. Draagt zorg voor 
verwerking mutaties in (gedigitaliseerd) systeem.  

4. Stelt jaarlijks beoordelingsrapportage op van het AO-systeem. 
Resultaat: Optimale administratieve organisatie. 
Processen voor administratieve organisatie zijn beschreven en geborgd; processen worden 
systematisch onderhouden en geactualiseerd. Processen zijn efficiënt en effectief en sluiten 
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aan op de doelstellingen van de organisatie. Tekortkomingen of verbeterpunten zijn tijdig1 
gerapporteerd aan verantwoordelijken voor het betreffende administratieve proces.  
 
Risicomanagement 

1. Treedt binnen UWOON op als coördinator voor het risicomanagement. 
2. Stelt in samenspraak met de Business Controller het risicomanagementbeleid op, 

bewaakt de uitvoering van het risicomanagementbeleid. 
3. Draagt bij aan het creëren van draagvlak voor risicobeheersing en het vergroten 

van het risicobewustzijn binnen de organisatie. 
4. Ondersteunt het management bij het doorlopen van het risicobeheersingsproces. 
5. Is aanspreekpunt voor de organisatie voor praktische zaken m.b.t. 

risicomanagement. 
6. Zorgt voor overzicht van het totaal aan beheersmaatregelen en hun onderlinge 

samenhang. 
Resultaat: Risicomanagement is systematisch uitgevoerd. Bestuur en Management zijn tijdig 
gerapporteerd over voortgang en eventuele afwijkingen van vastgesteld beleid en 
voorschriften. Rapportages volgend op het controleplan zijn voorzien van analyse en advies.  
 
Interne controle 
1. Draagt zorg voor de voortdurende controle van de bedrijfsvoering op rechtmatigheid, 

doelmatigheid en doelgerichtheid.  
2. Signaleert tekortkomingen in de bedrijfsvoering en formuleert voorstellen ter verbetering. 
3. Toetst periodiek of processen volgens procedure verlopen (Verbijzonderde Interne 

Controles). Stelt hiertoe jaarlijks een controleplan op. Verwerkt hierin - in overleg met de 
Business Controller en Manager Bedrijfsvoering - input van RvC, bestuur, management 
en accountant. 

4. Toetst investeringsvoorstellen, investeringsanalysen, bedrijfseconomische analyses en 
risicoanalyses aan financiële kaders/statuten. Adviseert manager Bedrijfsvoering 
hierover. 

5. Toetst afdelingsjaarplannen aan ondernemingsdoelen.  
Resultaat: Interne controle is systematisch uitgevoerd. Bestuur en Management zijn tijdig 
gerapporteerd over voortgang en eventuele afwijkingen van vastgesteld beleid en 
voorschriften. Rapportages volgend op het controleplan zijn voorzien van analyse en advies.  
 
Procesbeheersing eigen functie.  
1. Verzorgt dat eigen werkzaamheden transparant en navolgbaar zijn en draagt 

desgevraagd zorg voor documentatie en rapportage van eigen werkzaamheden.  
2. Draagt bij aan de continuering van eigen werkzaamheden bij ongeplande afwezigheid.  
3. Communiceert met in- en externe belanghebbenden over (te) verwachte(n) acties en 

resultaten van eigen werkzaamheden. 
4. Draagt bij aan onderhoud en optimalisatie van op eigen resultaatgebieden betrekking 

hebbende bedrijfsstandaarden, procedures en werkinstructies; past deze op correcte 
wijze toe.  

5. Geeft gevraagd en ongevraagd advies over procesverbeteringen. 
Resultaat: Eigen werkzaamheden zijn transparant en navolgbaar en desgevraagd correct en 
tijdig gedocumenteerd en gerapporteerd. De voortgang van de werkzaamheden bij 
ongeplande afwezigheid is gewaarborgd. Met in- en externe belanghebbenden is tijdig, 
volledig en correct gecommuniceerd over (te) verwachte(n) acties en resultaten van eigen 
werkzaamheden. Op eigen resultaatgebieden betrekking hebbende bedrijfsstandaarden, 
procedures en werkinstructies zijn up-to-date gehouden, op correcte wijze toegepast en 
doelmatig. Verbetermogelijkheden in de eigen werkprocessen en bijbehorende procedures 
en werkinstructies zijn aangegeven. 
 

                                                
1
 Tijdig: op zodanig tijdstip dat eventuele acties nog kunnen leiden tot schadebeperking en/of bijstelling. 
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Algemeen 
1. Draagt in algemene zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen. 
2. Neemt desgevraagd zitting in werkgroepen ook als die niet de eigen 

verantwoordelijkheidsgebieden betreffen.  
3. Verricht uiteenlopende uitvoerende werkzaamheden op de afdeling bij piekbelasting. 
4. Levert de benodigde informatie aan voor diverse rapportages.  
5. Toetst mede op bruikbaarheid betreffende nieuwe softwarereleases binnen zijn/haar 

vakgebied. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

1. Voldoen aan de doelstelling van de functie.  
2. Kennis bijhouden.  
3. De Risk en Audit controller adviseert en daagt uit tot verbetering van resultaten en 

efficiëntie van werkprocessen.  
4. De Risk en Audit controller onderhoudt en toetst bedrijfsactiviteiten van de organisatie 
5. De Risk en Audit controller onderhoudt en toetst de risicobeheersing van de organisatie. 
6. De Risk en Audit controller is bevoegd tot het geven van operationele en functionele 

instructies aan functionarissen over het inrichten van administratieve organisatie en 
systematiek voor managementinformatie.  

7. De Risk en Audit controller is bevoegd tot onafhankelijke rapportage van bevindingen 
aan het MT, gerelateerd aan periodieke sturingsinformatie en de verbijzonderde interne 
controles (VIC’s).  
 

Contacten 
Interne contacten met directie, management en collega’s zijn van belang voor het toetsen en 
ontwikkelen van beleid en het zorgdragen voor het implementeren van beleid. De contacten 
betreffen daarnaast de voortgang en bijsturing van de eigen werkzaamheden en die van 
anderen.  
 
Externe contacten vinden plaats met externe adviseurs, externe toezichthouders (Aw, WSW, 
accountant). 

Functie-eisen 

HBO-werk en denkniveau: met afgeronde relevante opleiding voor het vakgebied op HBO 
niveau.  
 
Kennis van de volgende werkterreinen:  

 Planning en control;  

 Administratieve Organisatie;  

 Risicomanagement;  

 Sturingsmethodieken;  

 Kwaliteitsaudits;  

 Projectmatig werken; 

 Interne organisatie; 

 Wet- en regelgeving op de eigen werkterreinen. 
 

  



Functiebeschrijving Risk en Audit controller; versie 28-09-2917; Pagina 4 van 4  

Competentieprofiel Risk en Audit controller  

 
1. Analyse en oordeelsvorming 
De Risk en Audit controller stelt zich explorerend op. Hij is in staat tot het verkrijgen en 
herkennen van belangrijke informatie. Hij is in staat gegevens en mogelijke handelswijzen in 
het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en te komen tot logische, realistische 
en gegronde beslissingen, conclusies en adviezen.  
 
2. Opbouwende feedback geven / Overtuigingskracht 
De Risk en Audit controller heeft het vermogen om anderen mee te krijgen voor een 
bepaalde mening of gedrag, door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. 
Door het geven van goed beargumenteerde kritiek of meningen, kan hij de andere persoon 
helpen in het verbeteren van de uitgevoerde functie en/of werkprocessen.  
 
3. Communiceren 
De Risk en Audit controller presenteert analyses, ideeën en feiten op heldere, aansprekende 
wijze aan een groep of individuele personen en maakt daarbij gebruik van relevante 
middelen. Hij communiceert in woord en geschrift duidelijk, vloeiend, correct en bondig, 
zodanig dat de boodschap begrepen wordt door de doelgroep. Hij vermijdt jargon en/of 
technische terminologie en gaat na of de boodschap begrepen is.  
 
4. Initiatief nemen 
De Risk en Audit controller ziet kansen en bedreigingen en neemt initiatief om deze onder de 
aandacht te brengen. De Risk en Audit controller begint liever uit zichzelf dan dat hij passief 
afwacht. 
 
5. Organisatiesensitiviteit / tact 
De Risk en Audit controller herkent welke impact zijn eigen ideeën en standpunten kunnen 
hebben op (de belangen) van personen en geledingen in de organisatie.  
Met in acht neming van het doel van de functie, is hij alert op de belangen en gevoelens van 
anderen en heeft hij het vermogen om daarop sensitief en effectief te reageren. Hij stemt zijn 
gedrag af op de ander en heeft het vermogen om gepast te reageren in sociale interacties, 
zodat irritaties en onnodige conflicten zoveel mogelijk vermeden worden. 
 
6. Onafhankelijkheid / autonomie 
De Risk en Audit controller kan een eigen standpunt innemen. Hij durft zijn eigen 
standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.  
 
7. Resultaatgerichtheid / voortgangscontrole 
De Risk en Audit controller richt zich op het daadwerkelijk realiseren van beoogde resultaten, 
en geeft niet op totdat deze doelen bereikt zijn. Hij is in staat de werkzaamheden reëel te 
plannen en de voortgang van een proces te volgen; van zichzelf en voor anderen. Ook bij 
grote tijdsdruk bewaart hij het overzicht en houdt het hoofd koel. Hij is in staat op afwijkingen 
of onverwachte ontwikkelingen te anticiperen ten einde gestelde deadlines (toch) te behalen.  
 
 
FUNCTIEWAARDERING CATS  

Schaal: J / Functiefamilie: Planning en Control  
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