
 

 
 

Manager financiën 

Algemene kenmerken 
De manager financiën is verantwoordelijk voor het team financiën, geeft leiding aan alle medewerkers 
van het team en is budgetverantwoordelijk. het team heeft richting de organisatie een kader stellende, 
faciliterende en toetsende rol. De manager financiën maakt deel uit van het managementteam van de 
directie bedrijfsvoering en levert vanuit die rol een bijdrage aan het bedrijfsvoeringsbeleid van de 
organisatie. Het team verzorgt de financiële administratie en de inburgeringsadministratie voor de gehele 
organisatie en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het financiële beleid en de externe 
verslaglegging. 
 
Doel van de functie  
De manager financiën draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van de financiële administratie, 
financiële projectadministratie en inburgeringsadministratie en verzorgt van daaruit samen met het team 
control de ontwikkeling van het financiële beleid. De manager financiën draagt bij aan de financiële 
verslaglegging en de financiële rapportages richting subsidieverstrekkers. De manager financiën 
adviseert het management op dit vlak. 
  
Organisatorische positie 
De manager financiën ressorteert hiërarchisch onder de directeur bedrijfsvoering, maakt deel uit van het 
MT bedrijfsvoering en werkt nauw samen met het team control, het team mens & organisatie en het team 
subsidies & contracten. 
  
Resultaatgebieden 
 
Resultaatgebied 1 Teammedewerkers aansturen 
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Stuurt het team integraal aan, binnen beleidskaders en doelstellingen, voert het 
personeelsbeleid uit en stroomlijnt de informatievoorziening; 

 Geeft leiding, begeleidt en coacht de medewerkers en treedt daarbij 
richtinggevend op; 

 Stelt kaders op voor de uitvoering van de bedrijfsprocessen binnen het team, 
zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, bevordert en ziet toe 
op een efficiënte en effectieve wijze van werken en het behalen van resultaten; 

 Schept de benodigde randvoorwaarden, verzorgt op hoofdlijnen de afstemming 
met andere teams en bewaakt waar nodig de projectmatige sturing op specifieke 
team overstijgende onderwerpen; 

 Geeft sturing aan het scheppen van condities voor een veilige en gezonde 
werkomgeving binnen het team en bevordert het welzijn van de medewerkers; 

 Geeft in een veranderende omgeving mede sturing aan veranderings- en 
reorganisatieprocessen binnen het team. 

 Resultaat  Medewerkers van het team zijn aangestuurd en begeleid zodat zij optimaal kunnen 
functioneren en de vastgestelde doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. 

 
Resultaatgebied 2 Teambeleid ontwikkelen  
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Volgt ontwikkelingen op het vakgebied, binnen de organisatie en het externe 
krachtenveld en vertaalt deze naar consequenties en mogelijkheden voor het 
financieel beleid; 

 Adviseert het directieteam en het bestuur inzake beleidsonderwerpen op het 
terrein van de financiële en inburgeringsadministratie; 

 Ontwikkelt in afstemming met het team control mede het financieel beleid voor 
de organisatie en draagt mede zorg voor de implementatie ervan; 

 Draagt zorg voor de ontwikkeling van stuurinformatie, kaders, regelingen, tools 
en procedures ten behoeve van de uitvoering van het beleid, stemt dit af met 
betrokkenen en realiseert de implementatie; 



 

 
 

 Draagt zorg voor de inrichting van processen, administraties en systemen binnen 
het team; 

 Levert als MT-lid een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het 
bedrijfsvoeringsbeleid binnen de organisatie. 

Resultaat  Het financieel beleid en bijbehorende kaders en instrumenten zijn ontwikkeld en 
geïmplementeerd en vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van 
de organisatie. 

 
Resultaatgebied 3 Teambeleid realiseren  
Activiteiten/ 
werkzaamheden 

 Draagt zorg voor de uitvoering van alle onderdelen van het financieel beleid en 
de realisatie van de vastgestelde teamdoelstellingen; 

 Draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de financiële administratie en 
de benodigde rapportagetools en adviseert over vraagstukken op het terrein van 
de financiële (project)administratie en inburgeringsadministratie en financiële 
processen; 

 Draagt zorg voor de administratieve organisatie en de interne financiële 
beheersing en stemt hierover af met het team control; 

 Draagt zorg voor organisatiebrede managementrapportages en 
verantwoordingen en levert gegevens en overzichten aan voor de 
jaarverslaglegging; 

 Bewaakt mede de liquiditeit en de financiële positie van de organisatie, houdt 
toezicht op de binnenkomende batenstroom en stemt hierin af met het team 
subsidies & contracten; 

 Draagt in samenwerking met het team mens & organisatie zorg voor de 
uitvoering van de salarisadministratie; 

 Draagt zorg voor de afhandeling van fiscale zaken; 
 Draagt op het eigen vakgebied zorg voor de opzet en uitvoering van complexe 

projecten en levert een bijdrage aan organisatiebrede projecten; 
 Draagt zorg voor de uitbesteding van werkzaamheden en de inkoop van 

producten en diensten op het beleidsterrein van het team; 
 Draagt zorgt voor de kwaliteit, resultaten, evaluatie en verantwoording van alle 

financieel administratieve processen en het gerealiseerde beleid, interpreteert en 
analyseert resultaten en data en verzorgt de presentatie ervan richting 
management en directieteam. 

Resultaat  Het financieel administratieve beleid is gerealiseerd en verantwoord en resultaten 
zijn geëvalueerd, zodanig dat de kwaliteit is gewaarborgd en eventuele bijstelling 
kan plaatsvinden. 

 
 
Profiel van de functie  
 
Kennis 
 HBO+ werk- en denkniveau en bijvoorbeeld een afgeronde opleiding economie; 
 Ruime kennis van en ervaring met financiële (project)administratie, inburgeringsadministratie, financieel 

beheer;  
 Ruime kennis van en ervaring met managementinstrumenten, leiderschaps- en adviesstijlen; 
 Kennis van de relevante financieel administratieve processen en systemen; 
 Kennis van projectmanagement en organisatieverandering. 
 
 
  



 

 
 

Competenties 
 
Leiderschap 
Is als integraal manager in staat taken en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze te delegeren aan 
medewerkers. Geeft daarbij begeleiding op afstand en sturing op hoofdlijnen. Kan als coach, vanuit 
inspirerend en bindend leiderschap, richting en ondersteuning geven aan medewerkers zodat ze zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. Stimuleert daarbij de overdracht van kennis, onderlinge samenwerking en 
veranderingsbereidheid. Is in staat de organisatiebrede managementinstrumenten toe te passen. Weet bij 
de medewerkers draagvlak te creëren voor moeilijke beslissingen, ook al heeft hij zelf een andere 
mening. 
 
Besluitvaardigheid 
Kan op basis van heldere beoordelingen beslissingen nemen. Is zich daarbij bewust van de mogelijke 
risico’s, belangen en consequenties, maar ook van de eigen bevoegdheden. Rapporteert hierbij – met 
beleid, regelgeving en jaarplan/begroting als kader - veelal achteraf. Tracht steeds consistent te zijn in de 
besluitvorming en zorgt anders voor de benodigde toelichting. Is in staat beslissingen te nemen, 
ondermeer wanneer zich knelpunten voordoen in de financiële beheersing, liquiditeit of 
salarisadministratie. 
 
Organisatiesensitiviteit/betrokkenheid 
Is als manager zeer goed op de hoogte van hetgeen er binnen de gehele organisatie en het externe 
krachtenveld speelt en wat te verwachten toekomstige ontwikkelingen zijn. Geeft mede sturing aan de 
organisatie en kan de visie/strategie van de organisatie vertalen naar het eigen werkterrein. Kan daarbij 
enerzijds het eigen team duidelijk positioneren en anderzijds de belangen van andere onderdelen van de 
organisatie onderkennen. Is zich bewust van de consequenties van eigen adviezen en ondersteuning 
alsook van de eigen kritische rol in het signaleren van knelpunten op financieel economisch terrein. 
 
Visie 
Heeft vanuit de eigen positie een duidelijke visie op het algeheel functioneren van de organisatie en met 
name de directie bedrijfsvoering. Is in staat de strategische visie voor de langere termijn te vertalen naar 
concrete beleidsuitgangspunten en kaders inzake het financieel beheer. Heeft een duidelijke visie op de 
wijze waarop het financieel beheer binnen de organisatie vorm moet worden gegeven. Kan eigen 
standpunten innemen en uitdragen. Is zich bewust van gevoeligheden en belangen binnen het speelveld 
en kan daar op een adequate wijze mee omgaan.  
 
Beoordelingsvermogen/oordeelsvorming 
Kan beleidsadviezen geven inzake standpunten, doelstellingen, strategie van de organisatie. Weet goed 
te beoordelen wanneer zich problemen voordoen in de liquiditeit van de organisatie of het financieel 
beheer en kan daar adequaat vervolg aan geven en de juiste betrokkenen hierover informeren. Kan 
beoordelen wat de consequenties van wijzigingen in wet- en regelgeving voor de organisatie zijn. Kan 
duidelijke prioriteiten stellen bij het sturen op resultaten. Weet wanneer afstemming met control nodig is. 
 
Omgevingsbewustzijn 
Houdt de vakinhoudelijke en relevante externe ontwikkelingen bij en vertaalt deze naar de eigen situatie. 
Is zeer goed op de hoogte van relevante  wet- en regelgeving binnen het werkveld. Weet de extern en 
intern verkregen informatie effectief te benutten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering. Zoekt verbinding 
binnen een relevant extern netwerk op het vakgebied. Kan te toenemende vraag naar transparantie, 
monitoring en verantwoording vertalen naar een toereikend, maar niet knellend, pakket aan 
beheersinstrumenten en -processen. 
  


