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FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 

 

1. ALGEMEEN 

 

1.1. Dienst: financiële dienst 

 

       Sectie:  

 

1.2. Naam van de functie: FINANCIEEL DIRECTEUR 

 

1.3. Code: FINDIR 

 

1.4. Datum: 12 maart 2018 

 

1.5. Naam opsteller functiebeschrijving: Rony Lejaeghere 

__________________________________________________________________________________ 

2. DOEL VAN DE FUNCTIE 

De financieel directeur staat aan het hoofd van de financiële dienst en staat, voor alle entiteiten binnen 

het lokaal bestuur, in voor de voorbereiding van de meerjarenplanning,  interne kredietaanpassingen en 

alle daaraan gekoppelde wijzigingen.  

De financieel directeur is verantwoordelijk voor het financieel beheer en ondersteunt het bestuur bij 

het financieel beleid.  

Bij het opmaken  het meerjarenplan maar ook bij door andere vormen van financiële rapportering en 

financiële analyse, ondersteunt hij/zij het bestuur.  

In het kader van het financieel beheer staat hij/zij in voor de opvolging van de uitgavencyclus en de 

ontvangstencyclus en streeft hierbij een optimale aanwending van de beschikbare middelen na. Hij/zij 

verwerkt alle financiële verrichtingen van de organisatie met het oog op het voeren en het afsluiten 

van de boekhouding, inventaris en de (geconsolideerde) jaarrekening.  

Bovendien heeft hij/zij een controlefunctie (o.m. een voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole 

van de beslissingen van de organisatie met budgettaire en financiële impact). Tenslotte staat hij/zij 

mee in voor het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de ontvangsten.  

__________________________________________________________________________________ 

 

3. PLAATS IN DE ORGANISATIE EN RELATIE MET ANDERE TAKEN 

Staat onder leiding van/rapporteert aan: het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter en 

de gemeente- en OCMW  raad met betrekking tot taken die hij/zij in volle onafhankelijkheid uitvoert 

(krediet- en wetmatigheidscontrole, debiteurenbeheer)  

 

Gemeenteraad 

College van burgemeester en schepenen 

Financieel Directeur 
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  diensten     financiële dienst  diensten 

 

Staat onder leiding van/rapporteert aan de algemeen directeur  met betrekking tot  taken die hij/zij 

uitvoert onder de functionele leiding van de algemeen directeur (opstellen ontwerp financiële nota’s, 

boekhouding, financiële analyse, beleidsadvisering, thesauriebeheer, personeelsbeheer, lidmaatschap 

van het managementteam)  

Algemeen Directeur 

 

Beleidsmanager  Financieel Directeur  Beleidsmanager 

 

Geeft leiding aan de medewerkers van de financiële dienst Gemeente en OCMW Schoten 

__________________________________________________________________________________ 

4.TAKEN 

 

4.1. HOOFDTAKEN 

 

1. Beleidsvoering (BBC) 

2. Voeren van een correct en efficiënt financieel beheer en beleid van de organisatie 

3. Beheers controle 

4. Coördinatie en leiding van de dienst 

5. Deelname aan managementteam en organisatie van het bestuur 

6. Communicatiebeheer 

7. Kennishouder van wetgeving en regelgeving 

8. Debiteurenbeheer 

 

4.2. DEELTAKEN 

 

4.2.1. Beleidsvoering (BBC) 

Instaan voor een correcte uitvoering van de beheers- en beleidscyclus  in nauw overleg en 

samenwerking met de algemeen directeur. 

Doel: zorgen voor een correcte beleidsvoorbereiding, - uitvoering en -evaluatie binnen de 

budgettair voorziene ruimte. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• beleidsvoorstellen voorbereiden voor de beleidsnota's 

• opmaken van een voorstel van financiële nota van het meerjarenplan  

• toezien op een outputgerichte vertaling van het financiële luik in het geheel van het meerjarenplan 

• bespreken met en rapporteren aan de beleidsorganen 

• evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele vernieuwing ervan  
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4.2.2. Voeren van een correct en efficiënt financieel beheer en beleid van de organisatie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• voorbereiden van de financiële nota , interne kredietaanpassingen  

• voorbereiden van de financiële nota van het meerjarenplan en meerjarenplanaanpassing 

• opmaken van de financiële nota van het meerjarenplan  

• deelnemen aan besprekingen met het bestuur inzake het meerjarenplan 

• inzetten van de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier 

• aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen en kosten 

• zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig voorstel en voor een accuraat 

beheer en –controle van de financiële middelen 

• opvolgen van het dagelijks financieel beheer 

• advies verlenen 

• afstemming van / verbanden leggen met de budgetten van de hogere overheid 

• wijzigingen en interne kredietaanpassingen doorvoeren 

 

4.2.3. Beheerscontrole: 

Opzetten en uitvoeren van een financieel beheers- en controlesysteem. 

Doel: de correctheid van de gepubliceerde gegevens waarborgen, de wettigheid en 

regelmatigheid van de beslissingen verzekeren en fouten en misbruiken vermijden 

Visum: in volle onafhankelijkheid instaan voor de voorafgaande krediet- en 

wetmatigheidscontrole van de beslissingen die uitgavenstromen genereren.  

Doel: een correcte weergave van de financiële situatie aan het bestuur en de leiding van de 

organisatie weergeven. 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• uitvoeren van controletaken (o.a. op vastleggingen, betalingsdossiers, …) 

• in overleg met het managementteam de inventaris maken van bezittingen, vorderingen, schulden, 

verplichtingen van de gemeente, … en ze consolideren 

• interne controle van alle financiële processen , 

Instaan voor het voeren van de boekhouding en opmaken van de jaarrekening. 

• neerlegging van de jaarrekening indien noodzakelijk 

• jaarlijkse audits begeleiden 

• overleg plegen inzake consolidatie en afstemming van de boekhoudingen 

• instaan voor de onderlinge afrekeningen Financiële reglementen 

 

Adviseren en controleren bij het opmaken en toepassen van alle financiële reglementen (zoals 

belastingverordeningen, retributies, reglementen en toelagereglementen, …). 

Doel: correcte juridische basis leggen voor het invorderen van retributies en belastingen en het 

uitkeren van subsidies 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• verdelen en opvolgen van de taken 
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• voorbereiden en opstellen van de reglementen 

• actualiseren van de reglementen 

• toelichten van reglementen wanneer nodig 

• zorgen voor een correcte toepassing van de reglementen 

 

4.2.4. Coördinatie en leiding van de dienst 

Instaan voor de planning, organisatie, aansturing en opvolging van de dienst en concrete 

opdrachten en doelstellingen voor de directe medewerkers bepalen. 

Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van de dienst garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• coördineren van de dagelijkse activiteiten van de dienst 

• waken over de uitvoering van de opdrachten 

• optimaal inzetten van medewerkers 

• opvolgen van de planning van de werkzaamheden 

• opvolgen van de diverse projecten en administratieve procedures 

• instaan voor de continuïteit van de dienst 

• uitwerken van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden binnen de dienst 

• toepassen van en waken over het correcte en efficiënte gebruik van de interne project- en 

procesmethodieken 

• waken over de kwaliteit van de interne werking en de dienstverlening 

• coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten 

• organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de dienst die aan de bestuursorganen moeten 

worden voorgelegd 

• zorgen voor een projectmatige en gestructureerde aanpak van het werk 

• indicatoren van de eigen dienstverlening bepalen 

 

Instaan voor het personeelsbeleid van de dienst in overleg met de personeelsdienst. 

Doel: continuïteit en een kwalitatieve werking van de dienst garanderen 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• leiden, coachen, motiveren en sensibiliseren van de medewerkers volgens de principes en richtlijnen 

van het personeelsbeleid 

• coördineren, plannen en organiseren van taken m.b.t. personeelsbeheer 

instaan voor het voeren van personeelsgesprekken met de medewerkers op regelmatige basis. Hierbij 

staan taakplanning, opvolging, jobcoaching en resultaatgerichtheid centraal 

• personeelsbehoeften van de dienst objectiveren en opvolgen 

• signaleren van wervings- en vormingsbehoeften 

• verantwoordelijk voor de opvolging van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers 

• instaan voor het onthaal van nieuwe medewerkers (onthaalbeleid) 

• stimuleren en begeleiden van medewerkers m.b.t. hun ontwikkeling en ontplooiing 
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• bewaken van een goede werksfeer 

 

4.2.5. Deelname aan managementteam en organisatie van het bestuur; 

Actief deelnemen aan het managementteam. 

Doel: zorgen voor een goede, gecoördineerde organisatie 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• deelnemen, voorbereiden en opvolgen van de taken en opdrachten van het managementteam 

• mee bewaken van de eenheid in werking, kwaliteit van de organisatie en de werking van de diensten 

• aanbrengen van problemen en gezamenlijk uitwerken van oplossingen 

• suggesties formuleren en projecten initiëren en opvolgen m.b.t. de optimalisering van de werking van 

de diensten 

• meewerken en opvolgen van taken met betrekking tot globaal personeelsbehoeftenplan 

• uitvoeren en interpreteren van een omgevingsanalyse i.k.v. de opmaak van een meerjarenplanning 

• overleg plegen om problemen te bespreken, advies te verlenen… 

• toelichting geven aan de bestuursorganen 

• beslissingen van het bestuur communiceren aan de medewerkers en de uitvoering ervan verzekeren 

• samenwerking tussen de diensten bevorderen 

 

4.2.6. Communicatiebeheer 

Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de 

dienstverantwoordelijken, de collega's van andere diensten en het bestuur. 

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak 

optimaal te kunnen realiseren 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de dienst 

• waken over een optimale interne communicatie binnen de dienst 

• informeren van de medewerkers van de eigen dienst over het strategisch beleid, 

veranderingsprocessen 

• organiseren en opvolgen van intern overleg 

• informeren van de leden van het managementteam over de projecten en werkzaamheden van de 

dienst 

• zorgen voor een optimale communicatie met de functioneel bevoegde schepen 

• zorgen voor de informatiestroom naar de dienst communicatie (intranet, info voor de website, folders 

en brochures, pers,…) 

• bevorderen van communicatie in de hele organisatie 

• toepassen en uitvoeren van het vooropgestelde communicatieplan 

• afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen 

• signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse diensten 

en medewerkers 
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• verstrekken van nuttige informatie omtrent doelgroepen aan verantwoordelijken van andere diensten 

die dit kunnen aanbelangen 

• actief deelnemen aan intern overleg 

• teamoverleg coördineren en voorzitten 

 

4.2.7. Kennishouder wetgeving en regelgeving 

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van 

belang voor de dienst. 

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken 

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken: 

• de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 

• vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de eigen dienst 

• briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden 

• wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 

• vakgerichte informatie raadplegen 

 

4.2.8. Debiteurenbeheer 

• de financieel directeur is verantwoordelijk voor het debiteurenbeheer. 

hij/zij staat in voor het innen van alle ontvangsten. 

• hij/zij onderzoekt en beslist over de solvabiliteit van de debiteuren. 

 

De financieel directeur onderhoudt goede contacten met relevante personen of instanties en 

vertegenwoordigt de gemeente op evenementen of fora, teneinde de belangen van de gemeente te 

behartigen 

 

5. VERLEENDE BEVOEGDHEID (facultatief) 

 

6. VEREISTEN FUNCTIEVERVULLER 

Strategische Management/visie ontwikkeling:  

Inzicht hebben in strategisch management met name hoe de lange termijndoelen van de organisatie 

effectief  kunnen gerealiseerd worden op financieel vlak, daarbij vertrekken vanuit een holistische 

visie op de organisatie en haar doelstellingen die kan vertaald worden naar het deeldomein Financiën . 

 

Leidinggevende stijl die tegelijk mens- en taakgericht is: 

- goede empathische vaardigheden 

- tegelijk goede taakgerichte leidinggevende competenties 

- dit zowel in een individuele als groeps-context 

- correct, stimulerend en menselijk 
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Sterke communicatievaardigheden met specifieke competentie inzake: 

- kort en bondig ingewikkelde materies kunnen uitleggen met het oog op advies en besluitvorming 

vooral aan niet financieel ingewijden 

- overtuigend communiceren: weten duidelijk te maken wat je wil en waarom op een overtuigende 

manier 

 

Flexibiliteit:  

- kunnen omgaan met verandering  

- zelf de motor van verandering willen zijn 

- bereid zijn te werken in een omgeving met wisselende prioriteiten 

 

Probleemoplossend gedrag: 

-Zoekt steeds naar oplossingen 

-is daarbij pragmatisch  

-zoekt de efficiëntste weg tot het doel 

- signaleert problemen op tijd 

- onderzoekt het probleem vanuit verschillende invalshoeken en zoekt naar verbanden 

- kan tot synthese/beoordeling komen 

- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten  

- betrekt de juiste mensen of instanties bij het probleem 

- formuleert praktische en haalbare oplossingen 

- bedenkt alternatieven en overweegt voor- en nadelen 

 

(interne)klantgerichtheid/(externe)burgergerichtheid 

- Burgers en interne klanten worden op een positieve en constructieve manier benaderd  

- de contacten met de burger verlopen correct en versterken een professioneel imago van het lokale 

bestuur  

- dezelfde correctheid en professionaliteit wordt verwacht inzake termijnen van behandeling, betaling 

en dergelijke. 

 

Resultaatgerichtheid 

-kan werken met opgelegde deadlines en haalt die ook 

-kan zich verbinden tot het behalen van doelen 

-stelt zichzelf doelen 

 

Algemene PC-vaardigheden 

Delegeren 

- kent de eigen sterke en minder sterke punten en die van de medewerkers en beslist op basis hiervan 

wat men zelf doet of laat doen 
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- geeft de juiste informatie en wijst de juiste middelen toe 

- geeft medewerkers beslissingsbevoegdheid en eindverantwoordelijkheid 

- laat medewerkers ruimte om op hun manier opdrachten uit te voeren 

 

Adviseren  

- verwerkt informatie en vormt deze om in meerjarenplan, afsprakennota, … 

- vertaalt het bestuursakkoord naar concrete doelstellingen 

- houdt rekening met alle relevante aspecten van een dossier 

- onderbouwt zijn/haar oordeel met beschikbare informatie en argumenten 

- betrekt de juiste personen of instanties bij een dossier 

 

Samenwerken 

- overlegt en maakt afspraken om tot een gezamenlijk resultaat te komen 

- leeft afspraken met leidinggevenden en collega’s na  

- blijft meedenken en bijdragen tot een groepsopdracht, ook al is dit niet van persoonlijk belang 

- helpt anderen 

- stelt het gezamenlijk belang boven het eigenbelang 

- stelt zich positief op, brengt energie en dynamiek in de groep 

- zoekt mee naar oplossingen bij conflicten 

- gaat respectvol om met andere(n) en toont waardering voor ieders eigenheid 

 

Integriteit 

- geeft een eerlijke en correcte weergave van de feiten 

- kent de gangbare waarden en normen en handelt hier consequent naar 

- wijst anderen op gedrag dat afwijkt van de normen van de organisatie en/of de functie 

- gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke of delicate informatie 

- houdt vast aan normen, ook wanneer dit voor zichzelf niet de meest gunstige keuze is 

- heeft aandacht voor duurzaamheid, het algemeen belang en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

 

Loyaal zijn 

- voelt zich verbonden met de belangen/problematiek van de organisatie en de eigen rol of opdracht 

hierin 

- vertegenwoordigt de organisatie op een passende wijze bij anderen en externe contacten 

- toont maatschappelijke dienstbaarheid of ‘public service’ gezindheid  

- bouwt mee aan een positief imago van de organisatie 

 

Onafhankelijk denken 

- is duidelijk omtrent eigen positie of standpunten 
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- schat adviezen in op hun waarde en bruikbaarheid 

- is in staat autonoom te denken 

- streeft naar neutraliteit, objectiviteit en gelijke behandeling 

- blijft standvastig bij druk of machtsuitoefening  

- is weerbaar bij tegenstand 

 

Stressbestendigheid  

- blijft resultaat- en kwaliteitsgericht werken onder tijdsdruk of in moeilijke omstandigheden 

- blijft bij een veelheid aan opdrachten op hetzelfde moment steeds gestructureerd werken  

- signaleert tijdig overmatige werkbelasting  

- blijft kalm en objectief in gespannen situaties 

- hervat moed na een tegenslag of teleurstelling 

- kan de rust behouden bij zichzelf en bij de groep 

 

Nauwgezetheid 

- komt gemaakte afspraken na 

- controleert het eigen werk en het werk van anderen op fouten en stuurt bij indien nodig 

- werkt accuraat 

- houdt zich aan de afgesproken norm qua correctheid, detail en afwerking 

 

___________________________________________________________________________ 

 

8. FUNCTIEBESLAG 

 

___________________________________________________________________________ 

 

9. WEDDESCHAAL 

 

salarisschaal financieel directeur 

___________________________________________________________________________ 

 

10. HANDTEKENING SECRETARIS 

 

 


