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FUNCTIEBESCHRIJVING 
 

 
Datum   : 9 oktober 2019 

Functiebeschrijving  : Hoofd Financiële Administratie 
Vastgesteld besluit BMT : 16 juni 2020 
 

 
Waardering  

Salarisschaal 11  
 
Context 
- Organisatorische eenheid: Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 

  
- Verantwoording: aan Directeur Financiën, Inkoop en Projecten 

 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. Het hoofd Financiële Administratie 
werkt ten behoeve van de Dienst Financiën, Inkoop en Projecten. De functie wordt 
uitgeoefend binnen de comptabele wet- en regelgeving en specifieke beleidslijnen van 
Scalda.  
 
Het hoofd Financiële Administratie verricht werkzaamheden binnen een aantal 
resultaatgebieden:  
- Leidinggeven aan het team Financiële Administratie; 
- Ontwikkelen van financieel beleid en financiële instrumenten op het gebied van het 

beheren van de financiële administratie. 
- Ondersteunen en adviseren van de organisatie t.a.v. financieel administratieve 

processen; 
- Inhoudelijke opzet en aansturing van financieel administratieve processen; 
- Verantwoordelijk voor financiële verantwoording en kwaliteitsborging. 

 
 
Resultaatgebieden 
 
Resultaatgebied 1: Leidinggeven 
Het hoofd Financiële Administratie geeft leiding aan de medewerkers op de financiële 
administratie van de teams debiteuren en crediteuren. 
 
Activiteiten: 
Het hoofd Financiële Administratie: 

- geeft leiding en sturing aan de medewerkers op de afdeling financiële administratie; 
- adviseert de directeur Financiën, Inkoop en Projecten m.b.t. de begroting van team 

financiële administratie, stelt een jaarplan op en voert het uit; 
- bewaakt het toegekende budget van het team financiële administratie. 
- stelt de planning op, bewaakt en prioriteert deze; 
- draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden; 
- zorgt voor een optimale personele bezetting en draagt zorg voor een adequate 

overlegstructuur; 
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- instrueert, stimuleert en begeleidt medewerkers en draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling financiële administratie; 

- voert hiertoe o.a. de functionerings- loopbaan- en beoordelingsgesprekken. 
 
Resultaatgebied 2: Ontwikkelen van financieel beleid en financiële instrumenten op het 
gebied van het beheren van de financiële administratie. 
 
Activiteiten: 

- volgt de interne en externe ontwikkelingen op het gebied van Financiële Administratie 
en verslaglegging en organiseert de rechtmatige toepassing hiervan; 

- volgt de ontwikkelingen in methodiek en instrumenten voor financiële en 
administratieve processen, verslaglegging en verslaggeving in samenhang met de 
processen van de dienst Financiën, Inkoop en Projecten en haar klanten en 
organiseert de efficiënte en effectieve toepassing daarvan.  

- brengt expertise in bij complexe vraagstukken; 
- adviseert op basis van deze  (interne en externe) ontwikkelingen de directeur 

Financiën, Inkoop en Projecten over verwerking van nieuwe ontwikkelingen in de 
organisatie. 

 
 
Resultaatgebied 3: Ondersteunen en adviseren van de organisatie t.a.v. financieel 
administratieve processen 
 
Activiteiten: 

 ondersteunt de organisatie, adviseert en levert input t.b.v. de financiële administratie 
en verantwoording; 

 ondersteunt, adviseert en initieert de organisatie op het gebied van financiële 
administratieve processen en voert deze na besluitvorming uit; 

 ondersteunt en adviseert de organisatie bij gewenste veranderingen; 

 ondersteunt en adviseert budgethouders bij voorkomende financiële werkzaamheden; 

 is verantwoordelijk voor het goedkeuren voor mutaties in de financiële administratie;  

 is verantwoordelijk voor het fiatteren van betalingen;; 

 bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken in relatie met de werkzaamheden. 
 
 
Resultaatgebied 4: Inhoudelijke opzet en aansturing van financieel administratieve 
processen.  
 
Activiteiten: 

 bewaakt de kwaliteit van de geleverde dienstverlening door de afdeling financiële 
administratie en is verantwoordelijk voor het zodanig registreren van de gegevens dat 
hierover verantwoording kan worden afgelegd; 

 bewaakt de uitvoering van de financieel administratieve processen en stemt 
activiteiten af op de organisatiebehoefte waarbij rekening wordt gehouden met 
relevante wet- en regelgeving; 

 begeleidt de implementatie en evaluatie van financieel administratieve processen bij 
projecten, stelt procedures, richtlijnen en werkwijzen op; 

 adviseert over de ontwikkeling en implementatie van financieel administratieve 
processen; 

 implementeert en evalueert de digitalisering van financieel administratieve processen 
en draagt zorg voor adequate communicatie binnen de organisatie met betrekking tot 
dit terrein. 
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Resultaatgebied 5: Verantwoordelijk voor de financiële verantwoording en kwaliteitsborging 
 
Activiteiten: 

- is mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de jaarrekening; 
- bewaakt de kwaliteit van de door de afdeling financiële administratie geleverde 

informatie t.b.v. de financiële verantwoording; 
- verleent medewerking bij onderzoeken van de accountant en bij het opstellen van de 

totaalbegroting; 
- levert vanuit eigen expertise een bijdrage aan de kwaliteitsborging op het gebied van 

de financieel administratieve processen; 
 

 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden 
 

- Het hoofd Financiële Administratie legt verantwoording af aan de directeur Financiën, 
Inkoop en Projecten over de bruikbaarheid en de kwaliteit van de ondersteuning van de 
budgethouders, van de jaarrekening, van de financiële administratie en de leiding aan de 
medewerkers van de afdeling; 

- Het hoofd Financiële Administratie werkt binnen de comptabele wet- en regelgeving en 
specifieke beleidslijnen van Scalda, alsmede het door de directeur Financiën, Inkoop en 
Projecten aangegeven strategisch kader, strategische beleidslijnen en procedures;  

- Het hoofd Financiële Administratie is verantwoordelijk voor het eigen afdelingsbudget op 
het gebied van personeel en materieel, zijnde de personele inzet van de medewerkers 
binnen het team Financiële Administratie en evt. derden, binnen de daartoe afgesproken 
kaders en budgetten en de uitgaven binnen het materiele budget van team Financiële 
Administratie conform de vastgestelde begroting. 

- Het hoofd Financiële Administratie beslist bij/over: 
- de controle op de facturering en de debiteuren- en crediteurenadministratie en het 

fiatteren van betalingen; 
- concepten voor de jaarrekening; 
- de toetsing van declaraties; 
- het leidinggeven aan de medewerkers op de afdeling en de inzet van personele 

en materiële middelen binnen het teambudget; 
- het initiëren en uitwerken van de inrichting van de financiële processen; 

 
Kennis en vaardigheden 

- brede kennis van financiële wet- en regelgeving en financieel beheer en van de bedrijfs- 
en beleidsprocessen Scalda; 

- specialistische kennis van financiële administratie, administratieve organisatie en van 
richtlijnen die van toepassing zijn op financiële administratie en verantwoording; 

- vaardigheid in het opstellen van cijfermatige analyses en adviezen, 
verantwoordingsverslagen, rapporten en prognoses; 

- vaardigheid in het voeren van overleg met budgethouders en het geven van  
adviezen over financiële en administratieve processen; 

- leidinggevende vaardigheden; 
- goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; 
- werk- en denkniveau: hbo+.  
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Contacten 

1. met management en medewerkers van Scalda om de activiteiten van de financiële 
administratie af te stemmen met de overige activiteiten van de organisatie;  

2. met budgethouders om bij mogelijke belangentegenstellingen af te stemmen, overleg 
te voeren en tot afspraken te komen ten aanzien van de financiële administratieve 
processen; 

3.    met de accountant, subsidieverstrekkers, leveranciers, deelnemers om uitleg te 
geven over de aangeleverde cijfers en berekeningen, dan wel financiële processen of 
de afhandeling daarvan; 

4.    met teamleiders, directeuren en overige medewerkers om de dienstverlening van de 
financiële administratie en financiële processen te bespreken; 

5. met landelijke netwerken om ontwikkelingen in het vakgebied te volgen. 
 

 


