
 

 

De stichting Wonen en Psychiatrie in Twente (WOPiT) is een groeiende en innovatieve organisatie 

met als doel om de kleinschalige woonmogelijkheden voor mensen met een psychische 

kwetsbaarheid te bevorderen en ambulante begeleiding te bieden op weg naar herstel en 

maatschappelijke participatie. 

WOPiT is in 2006 opgericht en bevindt zich nu in een groeifase. In 2011 kwam onze eerste 

woonlocatie gereed in Hengelo voor 16 bewoners. In 2016 beschikt WOPiT in Twente over vijf 

wooncomplexen voor 70 mensen. WOPiT  heeft 25 mensen in dienst. 

Voor versterking van de organisatie zijn wij op zoek naar een : 

 

Financieel Medewerker/Controller (V/M) voor 20 uur per week. 

 

Wat voor collega willen wij? Je bent een betrokken collega die haar/zijn financiële expertise binnen 

WOPiT graag wil inzetten voor het welzijn van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Je bent in 

staat om op directieniveau met een generalistische kijk te werken, daar waar het gaat om de 

financiële beheersing en besturing van de stichting. Je kunt en durft zelfstandig beslissingen te 

nemen. Je kunt buiten bestaande kaders denken,  indien noodzakelijk zit je “ er bovenop”  en “ je laat 

je niet uit het veld slaan”. 

Wat ga je vooral voor ons doen?  Je verricht interne controle werkzaamheden en je voert de 

supervisie over de plan & control cyclus. Je stuurt de boekhouding aan en stelt jaarrekeningen, 

managementrapportages en begrotingen op . Hiervoor onderhoud je interne contacten met 

collega’s, met directie en met externe partijen als accountants en gemeenten. Voor onze directeur 

ben je een “sparringpartner”. 

Welke bagage neem je mee? Je hebt een financieel-economische opleiding op tenminste HBO 

niveau, praktische ervaring met financieel management en een gedegen boekhoudkundige kennis. Je 

hebt kennis en ervaring met de gemeentelijke WMO financiering of het vermogen om je dit snel 

eigen te maken.  



Wat kunnen we je bieden? In eerste instantie een dienstverband van 6 maanden. De inschaling van 

de functie is conform GGZ  cao schaal 50 of 55. 

Meer informatie? Kijk dan op onze website www.wopit.nl  en/of  neem contact op met mevrouw 

Karin Koopman, directeur (M. 06 20 56 78 60., E. karinkoopman@wopit.nl) of met de heer Johan van 

Heerde, bestuurder (M. 06 538 492 18, E. secretaris@wopit.nl) 

Solliciteren. Als je interesse gewekt is dan ontvangen we graag uiterlijk 10 april 2016 digitaal je 

motivatie en CV . Mailadres: kantoor@wopit.nl  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 
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