
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Univé Dichtbij 

 Business/Financial Controller 
  

          Elke dag groeien in professionaliteit 
 

 
 
Standplaats:  Heerenveen   
 

 
1. ORGANISATIE UNIVÉ DICHTBIJ 
 
Univé Dichtbij is onderdeel van de Univé formule, één van de grootste verzekeraars van Nederland. 
Univé helpt om plezieriger en veiliger te kunnen wonen, te leven en te ondernemen. Dat doen ze 
door risico’s niet alleen te verzekeren, maar ze ook te helpen voorkomen en beperken.  
 
Univé onderscheidt zich met een unieke klantbenadering door de nabijheid van lokale winkels en 
adviseurs, en de persoonlijke klantbenadering die Univé ook digitaal kenmerkt. Univé denkt graag 
een stap vooruit, groeit elke dag in professionaliteit en speelt snel en proactief in op veranderende 
wensen en behoeften en weet keer op keer te verrassen met innovatieve producten en diensten.  
 
Univé Dichtbij is één van de acht Regionale Univé’s. Met een werkgebied dat zich uitstrekt over 
Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland en Utrecht en is met 23 winkels en circa 380 
medewerkers altijd dichtbij. Univé Dichtbij bruist van de ideeën om de oude waarden van de 
coöperatie te vertalen naar nieuwe initiatieven die nu en in de toekomst van meerwaarde zijn voor 
de leden. De ambities zijn groot. Univé Dichtbij wil groeien in alle opzichten.  

 
Als coöperatie zonder winstoogmerk wil Univé ook iets terug doen voor de samenleving. Zo wordt 
onder andere geïnvesteerd in lokaal maatschappelijke initiatieven die mensen in hun buurt of wijk 
willen opzetten. En als Supporter van Sport ondersteunt Univé jaarlijks ruim 250 verschillende 
sportevenementen en -initiatieven. Daarmee gaat de inbreng van Univé veel verder dan verzekeren 
tegen risico’s.  
 
Naar de website: https://www.unive.nl/dichtbij  
 
 
Plaats in de organisatie 
De Business/Financial controller is gepositioneerd in het controllingteam van Univé Dichtbij,  
bestaande uit een financial controller en business controller, aangestuurd door de manager Finance 
& Control. De controller heeft een korte lijn met de Raad van Bestuur, is sparringpartner voor de 
business en schuift op thema’s aan bij het MT. De standplaats voor deze positie is het hoofdkantoor 
van Univé Dichtbij in Heerenveen. 
 



   

 

 

 

 

 

 

2.  FUNCTIE 
 
De positie van Business/Financial Controller betreft uitbreiding binnen het controlling team om te  
kunnen blijven bijdragen aan de ambities en groei van Univé Dichtbij. Er is ruimte in het team voor 
een professional die mee wil groeien in de ontwikkelingen van de organisatie. Samen met je collega’s 
van het controlling team bouw je aan verdere professionaliteit en ben je het financiële geweten van 
de organisatie. Je beweegt op een natuurlijke manier door alle lagen van de organisatie en kan daar, 
vanuit inhoudelijke kennis, op een verbindende en samenwerkingsgerichte wijze adviseren, 
verbeteren en toetsen. 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 Mede verantwoordelijk voor het ‘in control’ zijn van de organisatie 

 Het onafhankelijk toetsen van (financiële) beleidsvoorstellen op risico’s en haalbaarheid, het 

signaleren van aandachtspunten en adviseren over verbetermogelijkheden 

 Brede en stevige adviesrol richting de Raad van Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd  

 Sparringpartner voor de business en vanuit deze rol bijdragen aan de ambities en groei van Univé 

Dichtbij 

 Samen werken aan het jaarrekeningtraject, het tijdig en juist uitvoeren van de Planning & Control 

cyclus, inzicht geven in financiële informatie en opstellen van financiële/actuariële rapportages 

 Verzorgen van externe verslagging in het kader van Solvency II (toezichtraamwerk voor 

verzekeraars) aan de Nederlandsche Bank 

 Onderhouden van contacten met de accountant 

 Beoordelen van (complexe) business cases/projectplannen en adviseren over de bijdrage hiervan 

aan de organisatiedoelstelling in verhouding met de (financiële) investering  

 Deelnemen aan overstijgende projectgroepen zowel vanuit de Regionale Univé’s (RU’s) als 

binnen de formule 

 Vanuit vakmanschap en persoonlijke ontwikkeling mee blijven bewegen bij interne en externe 

veranderingen 
 
 
4. PROFIEL 

 Minimaal HBO+-/Universitair niveau, relevante financiële of bedrijfskundige opleiding, bij 
voorkeur aangevuld met een postdoctorale opleiding (RA/RC) 

 Meerdere jaren ervaring in accountancy of controlling 

 Door de cijfers heen kunnen kijken en vanuit de cijfers verbinding zoeken 

 Stevige, onafhankelijke en kritische gesprekspartner 

 In staat om vooruit te denken en regie te nemen 

 Drive om zowel persoonlijk als vakinhoudelijk te blijven ontwikkelen en groeien 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

 

 

 

5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 

 

 Ambitieus 

 Gedreven 

 Professioneel 

 Pro-actief 

 Onafhankelijk 

 Analytisch 

 Kritisch 

 Organisatiesensitief 

 Reflectief 

 
 
6. UNIVÉ DICHTBIJ BIEDT JE 
 
Werken bij Univé Dichtbij betekent werken in een vooruitstrevende organisatie waar medewerkers 
betrokken zijn en tevreden. De score uit het medewerkersonderzoek voor de Great Place to Work 
certificering is dit jaar gestegen naar 87%!  
 
Univé Dichtbij zoekt een ambitieuze professional die samen mee wil groeien met de ambities van de 
organisatie en daar stellen ze ook wat tegenover. Er zijn carrièremogelijkheden op je eigen 
vakgebied, maar misschien ook daarbuiten. Bij Univé is veel mogelijk. Niet alleen voor klanten maar 
ook voor medewerkers. Er wordt continu geïnvesteerd in jouw kennis en competenties. In de vorm 
van trainingen en opleidingen, zowel in- als extern. Dus ook qua persoonlijke en inhoudelijke 
ontwikkeling sta je bij Univé Dichtbij nooit stil. 
 
Bij Univé ben je verzekerd van een prima pakket arbeidsvoorwaarden. Zo is de CAO voor het 
Verzekeringsbedrijf van toepassing en kent Univé Dichtbij verschillende eigen regelingen en 
arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste arbeidsvoorwaarden op een rij: 

 Marktconform salaris, inschaling afhankelijk van opleiding, ervaring en competenties 
 13e maand 
 Arbeidsvoorwaarden keuzesyteem: tijd voor geld of geld voor tijd 
 Goede studiekostenregeling 
 Prima pensioenvoorziening 
 Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 
 En natuurlijk: korting op je schade- en zorgverzekeringen 

 
  CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
 
Marijke Schikan (senior consultant) 
06-27898844 
marijke.schikan@beljonwesterterp.nl 


