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1. Rotterdam havenstad en evenementenstad

630.000 inwoners
Stadsregio heeft ruim 1,2 miljoen inwoners
Grootste haven van Europa
Haven voorziet 180.000 mensen van werk
 170 nationaliteiten

8 miljoen bezoeken aan
attracties, musea & evenementen
Beste Binnenstad 2015/2017
Lonely Planet Best in Travel 2016
World Festival & Event City 
Internationaal Film Festival Rotterdam
North Sea Jazz festival
Urbanism award 2015
Beste evenementenstad 2016
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2. Gemeente Rotterdam

Totale inkomsten 2017: € 3.799.842
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Gemeente Rotterdam

Totale uitgaven 2017: € 3.781.952
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3. Control binnen de organisatie

Middelen & Control
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135 fte

Cluster
control

Financial 
Audit

Concern
control

40 fte 42 fte 40 fte

Concern
control

40 fte

Middelen & Control
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Waar zijn we van? 

Animatie Middelen en Control
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https://youtu.be/uvRa_Q8gsVw


Business control: waar zijn we van? 
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Wat vraagt dat van ons? 

Adaptief

Organiserend vermogen

Kan acteren in interne en 
externe netwerken

Intrinsiek gemotiveerd om de 
business te willen begrijpen

Generalist

Analytisch

Communicatief vaardig en 
overtuigend

Externe oriëntatie 
(omgevingsbewust)

Strategische oriëntatie

Inlevingsvermogen in de 
andere persoon én 
business

Politiek en bestuurlijk 
sensitief

Durf & Lef

Neemt initiatief
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Van alle markten thuis?

HRM

Besluitvormingsproces en 
allocatieproces 

Wet, regelgeving en 
(bedrijfsvoering)procedures

Kennis van het primaire 
proces**

Informatievoorziening 
(ICT, big data)

Politiek

Methoden en 
technieken*

Strategie

Besturing, beheersing, 
bewaking en verantwoording

(bedrijfs) 
Economische 
principesJuridische zaken
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Overheidsfinanciën



Waar staan we nu? 
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4. De toekomst van public control: discussie
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Wat is jullie rol in de praktijk?

• Welke vragen kreeg je recent die je liever niet had 
gehad?

• Hoe verhouden die vragen zich tot jouw beeld van de 
business controller?

• Van welke vragen word je erg enthousiast?
• En hoe verhoudt dat zich tot de rol van business 

controller?
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De komende 5 jaar:

Herkennen jullie dit, zien jullie 
dezelfde ontwikkelingen in je rol?

Welke maatschappelijke 
ontwikkelingen zie je op jouw stad, 
werkveld of organisatie afkomen?
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