
 

Vacature Controller Stichting The Hague Security Delta 
 
The Hague Security Delta (HSD) is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit 
Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - 
werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties, 
kennisontwikkeling en economische ontwikkeling op vijf thema’s: nationale veiligheid, 
stedelijke veiligheid, cyber security, bescherming vitale infrastructuur en het forensisch 
werkveld. De gezamenlijke ambitie is: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld. 
Het kloppend hart is de HSD Campus, het nationaal innovatiecentrum voor veiligheid in Den 
Haag. 
 
Binnen de vijf thema’s van het HSD cluster realiseren bedrijven, overheden en 
kennisinstellingen gezamenlijk in de zogenaamde triple helix “kennis, kunde en kassa”. De 
publieke en private partners werken aan de gezamenlijk ambitie van enerzijds 
maatschappelijk rendement, dat wil zeggen meer veiligheid door innovatie én anderzijds 
voor economisch rendement door versterking van de concurrentiepositie van Nederlandse 
bedrijven en kennisinstellingen en meer banen. HSD verbindt ruim 250 partners. Sinds 
maart 2014 bestaat de HSD Campus, het nationale innovatiecentrum voor veiligheid in Den 
Haag.  
 
Sinds 2013 is Stichting The Hague Security Delta actief om richting te geven aan de alliantie 
en de activiteiten die worden ondernomen. De organisatie bestaat uit de HSD Bestuur die de 
strategische koers bepaalt en een compacte HSD Office als dagelijks uitvoerders. Een 
kenmerkend aspect van HSD is het leggen, onderhouden en verder ontwikkelen van de 
relaties  tussen de HSD partners met het oog op maatschappelijke en economische waarde. 
In 2016 is - na de eerste pioniersfase – gestart met verdere professionalisering in de 
samenhang van het primaire proces met een nadere focus op ‘delivery’, de bedrijfsvoering 
en de sturing op de financiële huishouding. Ter uitbreiding van ons team zijn wij daarom op 
zoek naar een controller. 
 
 
Positiebeschrijving 
Functietitel   : Controller in een brede rol 
Rapporteert aan  : De Directie, Penningmeester 
Locatie   : HSD Campus, te Den Haag 
 
 
De functie 
De controller heeft kennis van / ervaring met en draagt verantwoordelijk voor:  

 verbeteren van en sturen op AO/IB rondom (financiële) bedrijfsprocessen en 
risicomanagement 

 het bewaken van het P2P-traject, inclusief volledige verplichtingenadministratie 

 het bewaken van het L2C-traject, inclusief marge- en volledigheidsbeoordeling 

 het uitstekend plannen, coördineren en bewaken van de aan Finance & Control 
gerelateerde verantwoordingen in relatie tot de bestuurs-agenda en de subsidies 
inclusief afstemmingen met de accountant / stakeholders 

 het opstellen van jaarbegrotingen, het vertalen van business plannen naar financiële 
forecasting 

 het opstellen van betrouwbare financiële maandrapportages inclusief prognoses en het 
verklaren van de verschillen met budget 

 het opstellen en kritisch beoordelen van financiële rapportages voor innovation liaisons 

 de financiële administratie (grootboek, debiteuren, crediteuren, baten/lasten stelsel) 



 
 
 
 

 
Profiel 
 
Relevante ervaring en competenties 

 Academisch werk- en denkniveau, master BE, BC of FC of RC 

 Afgeronde opleiding in Finance Audit e/o Control op minimaal HBO niveau 

 Enkele jaren werkervaring als FC of BC 

 Sparringpartner van directie voor AO/IB en Financiën 

 Pragmatisch en hands-on 

 Houdt van oplossingsgericht samenwerken 

 Heeft gevoel voor / begrip van het bestuurlijke belang van (financieel) in control zijn  

 Is een betrokken, proactieve coördinator voor juiste, tijdige verantwoording aan bestuur 

 Trekt bewust taken naar zich toe, is kostenbewust en draagt dit uit 

 Is risicobewust en communiceert proactief over uitdagingen   

 Heeft uitstekende sociale eigenschappen 

 Werkt accuraat en systematisch 

 Is flexibel doch duidelijk en betrouwbaar in het nakomen van afspraken 
 

 
Wat bieden wij? 

Stichting HSD is een organisatie die voor een deel is opgebouwd rondom de kwaliteiten van 
bepaalde personen. Ook uw kwaliteiten dragen bij aan het geheel. Wij zijn in de 
organisatieontwikkelingsfase net voorbij de eerste pioniers periode, dit betekent dat nog veel 
zaken nader opgepakt en uitgewerkt dienen te worden. Dit betekent veel dynamiek. De HSD 
Campus is een prachtige werkomgeving.  
Wij bieden verder een passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Het 
gaat om een tijdelijke aanstelling van voorlopig een jaar, met perspectief op vaste 
aanstelling. Een parttime aanstelling is bespreekbaar.  
 
 
Interesse? 
Uw CV met uw motivatiebrief kunt u tot uiterlijk 13 april mailen naar 
joris.denbruinen@thehaguesecuritydelta.com t.a.v. Joris den Bruinen - Deputy Director 
HSD.  
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