Controllers

‘De oplossing van een probleem ligt in het
vinden van de oplossers’
(de wet van herpen)

Onze controllers hebben
natuurlijk verstand
van geld. Maar ook van
onderwijs.
Controller: een onmisbare rol binnen de financiële functie

Goed financieel management is noodzakelijk voor het realiseren van de onderwijskundige doelen van een onderwijsorganisatie. Bestuur, toezichthouder en schoolleider hebben hierin
elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Zij zijn voor hun
informatie afhankelijk van de financiële administratie, of die
nu door medewerkers in eigen dienst wordt verzorgd of wordt
ingekocht bij een onderwijsadministratiekantoor. En even
onmisbaar is de functie van controller, om de cijfers te duiden
en trends en risico’s te signaleren. Die controlling rol ontbreekt
nog vaak in onderwijsorganisaties. Dat kan eenvoudig opgelost
worden.

De ene controller is de andere niet

Een goede controller zorgt ervoor dat de (eind)verantwoordelijke bestuurder(s) en schoolleiders in de organisatie in control
blijven. Dat wil zeggen op tijd de juiste informatie krijgen om
(bij) te sturen. Een goed functionerende controlling is in het
voorkomen van financiële problemen een belangrijke, onmisbare rol. Het financieel geweten van de organisatie. Steeds
op zoek naar de juistheid van financiële gegevens en vooral
de verbanden tussen de cijfers. De (in- of externe) financiële
staf bevragend op de kwaliteit en juistheid van de cijfers. De
managers, bestuurders en toezichthouders confronterend met
de kwaliteit van de besluitvorming. Gevraagd en ongevraagd.
Controllers zijn er in soorten en maten. De financial controller informeert en waarschuwt de verantwoordelijken over
financieel-economische en financieel -administratieve zaken.
De business controller kijkt met een brede blik naar processen
en risico’s binnen de organisatie.
Voor de meeste onderwijsorganisaties is het niet nodig en
te duur om een fulltime controller in dienst te hebben. Voor
organisaties die te klein zijn voor het in dienst nemen van een
controller of om andere redenen (onafhankelijkheid) met een
externe controller willen werken, kan inhuren een hele goede
optie zijn. Soms zijn enkele dagdelen per maand al voldoende.

De controllers van Infinite Financieel

De controllers van Infinite Financieel werken in een bedrijf
waar alles draait om de bedrijfsvoering van scholen en schoolbesturen. Ze combineren een grote mate van financiële know
how met concrete kennis over de gang van zaken in onderwijsorganisaties. Ze komen dagelijks bij onderwijsorganisaties over
de vloer. Ze kennen de in onderwijsland gangbare boekhoudsystemen en werkwijzen. En kennen de trends, ontwikkelingen
en risico’s in organisaties in het primair, speciaal en voortgezet
onderwijs. Controllers van Infinite Financieel volgen ontwikkelingen in onderwijswet- en regelgeving op de voet, evenals
de vaktechnische veranderingen. Die know how en ervaring
brengen ze mee, als zij voor u aan de slag gaan. Onze controllers kijken met een brede blik. Ze weten hoe ze moeten zoeken
naar wat (nog) niet zichtbaar is.

U wilt of heeft een controller?

Wij adviseren onderwijsorganisaties bij het (voor het eerst)
invullen van de control-functie, bijvoorbeeld door behulpzaam
te zijn bij de werving en selectie.
Organisaties die een eigen controller in dienst hebben ondersteunen we als de eigen controller onverhoopt tijdelijk uitvalt.
En Infinite Financieel organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor controllers in het primair en voortgezet onderwijs. Financiële experts in de onderwijssector zitten vaak op
een eenzame positie binnen een stafbureau of bovenschoolse
organisatie, een collega om mee te sparren is er meestal niet.
Om in de behoefte aan netwerken en praktische informatie te
voorzien, organiseert Infinite Financieel jaarlijks een aantal van
dit soort netwerkbijeenkomsten.

Veel meer dan controlling

Infinite Financieel biedt u veel meer dan ervaren controllers.
Ook voor advies over verbetering van uw financieel management of het tijdelijk inhuren van interim administrateurs
of senior adviseurs kunt u bij ons terecht. Wij verzorgen ook
cursusdagen financieel management voor schoolleiders en
bestuurders.

Meer weten?

Lees op onze website het artikel ‘De controller in het primair
onderwijs’. Of neem voor meer informatie vrijblijvend contact
met ons op.

Infinite Financieel

e info@infinitebv.nl
t 085-8769437
www.infinitebv.nl

