
 
 

 

Functienaam Adviseur Financiën & Huisvesting 

Scorepatroon 44343 43334 43 43 

Inschaling 11 

Werkterreinen Algemeen ondersteunend → Beleid 

Activiteiten Beleid voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren 

Coördinatie van activiteiten en processen 

 

Context 

De werkzaamheden worden verricht binnen het stafbureau van de Stichting Protestants-Christelijk 

Primair Onderwijs (SPCO) Groene Hart. De stichting heeft in (de regio) Woerden dertien basisscholen 

met ca. 2.600 leerlingen. In Woerden heeft de stichting 7 scholen, in Harmelen, Nieuwerbrug,  Lopik, 

Montfoort, Linschoten en Woerdense Verlaat één school. 

Het stafbureau ondersteunt de scholen en het bestuur van SPCO.  

 

De adviseur Financiën & Huisvesting coördineert de planning- en controlcyclus, adviseert terzake en 

voert de controlfunctie uit. 

 

Resultaatgebieden 

1. Coördinatie en advisering planning- en controlcyclus.  

• volgt de ontwikkelingen op het vakgebied; 

• analyseert gegevens uit begrotingen, formatieplannen en jaarrekeningen van voorgaande jaren, 

analyseert de consequenties en risico’s van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in 

bestaand beleid en stelt een beleidsnota met beslispunten op; 

• beoordeelt conceptbegrotingen en de input voor formatieplannen en toetst vanuit met name de 

financiële invalshoek de doelmatigheid van het beleid dat ten grondslag ligt aan de begroting; 

• adviseert over de aanpassing van het meerjaren formatieplan; 

• stelt rapportages op en adviseert over wijzigingen in de conceptbegroting en -formatie en 

ramingen of voor beleidsalternatieven, rekent financiële consequenties en risico’s door; 

• stelt de begroting op, coördineert de begrotingsuitvoering, beoordeelt de rechtmatige en 

doelmatige besteding van budgetten en subsidies en de naleving van randvoorwaarden; 

• beoordeelt tijdens het lopende begrotingsjaar voorgenomen beleidswijzigingen, projecten en 

bedrijfsvoerings- en huisvestingscontracten op budgettaire consequenties voor de betreffende 

begroting; 

• analyseert de bedrijfseconomische- en financiële doelmatigheid en doet voorstellen ter 

verbetering en adviseert hierover; 

• ziet toe op de planning, budgettering en kwaliteit van onderhouds- en huisvestingsprojecten en 

de daartoe verrichte dienstverlening van de externe coördinator/uitvoerder;  

• draagt zorg voor het intern procesmanagement t.b.v. de afwikkeling van onderhouds- en 

huisvestingsprojecten; 

  



 
 
 

• adviseert over de aanpassing van het meerjaren investeringsplan en meerjaren onderhoudsplan; 

• stelt de jaarrekening op en onderhoudt contacten met de het administratiekantoor en de 

accountant hierover; 

• adviseert het college van bestuur inzake de jaarlijkse financiële cyclus van SPCO en stelt het 

bestuursverslag op. 

 

2. Controlfunctie. 

• ontwikkelt instrumenten op het gebied van financieel beheer en -beleid, zoals kengetallen en 

financiële planning- en control-beleidsinstrumenten, voor- en nacalculatiesystemen; 

• ontwikkelt voorstellen voor aanpassing en verbetering van de administratieve organisatie en 

processen, de begrotingscyclus, de procuratie en de interne controle en bewaakt de procesgang; 

• stelt het treasurybeleid en de liquiditeitsprognose op; 

• controleert de besteding van de (subsidie)gelden op doelmatigheid en rechtmatigheid; 

• controleert de risico-inventarisatie per school, stelt de risicoanalyses op en beoordeelt 

scenario’s; 

• rapporteert aan en adviseert het college van bestuur en doet aanbevelingen ter verbetering. 

 

Speelruimte 

Beslist bij/over: de toetsing van de doelmatigheid van het beleid dat ten grondslag ligt aan de 

begroting, het analyseren van de bedrijfseconomische- en financiële doelmatigheid, alsmede de 

ontwikkeling van voorstellen voor aanpassing en verbetering van de administratieve organisatie en 

processen, de procuratie en de interne controle. 

Kader: beleidslijnen van het CvB, financiële wet- en regelgeving, richtlijnen, begrotingsprocedures en 

leidraden voor het financiële beheer. 

Verantwoording: aan het CvB over de bruikbaarheid van de gecoördineerde planning- en 

controlcyclus, de advisering terzake en de controlfunctie. 

 

Kennis en vaardigheden 

• gespecialiseerde theoretische kennis van de financiële wet- en regelgeving en van het 

begrotingsproces; 

• kennis van methoden voor de inrichting en beschrijving van de administratieve organisatie en 

vaardigheid in de toepassing ervan; 

• inzicht in de beleidsterreinen van SPCO en in financieel-economische, organisatorische en 

bestuurlijke context; 

• vaardig in analyseren van ontwikkelingen en het opstellen van beleid, voorstellen, notities en 

plannen; 

• vaardigheid in het geven van advies. 

 

  



 
 
 

 Contacten 

• met het CvB en schooldirecteuren over de uitvoering van het financiële en huisvestingsbeleid om 

te adviseren en af te stemmen; 

• met medewerkers en derden om informatie uit te wisselen en ondersteuning te verlenen bij 

financiële en huisvestgingsaangelegenheden;   

• met externe begeleider over huisvestings-, beheers- en onderhoudsaangelegenheden om af te 

stemmen over de uitvoering;  

• met relevante instanties (administratiekantoor, gemeenten, OCW, e.d.) over aspecten van het 

financiële beleid en vermogensbeheer om informatie en adviezen in te winnen dan wel 

afstemming te verkrijgen over de uitvoering en interpretatie van wet- en regelgeving; 

• met de CvB en collega-stafleden over de invulling van het algemene beleid en de plaats van het 

financiële en huisvestingsbeleid daarin om informatie uit te wisselen en afstemming te 

verkrijgen; 

• met de externe accountant over de opstelling, de controleaanpak, uitvoering en bevindingen van 

de jaarrekening om informatie uit te wisselen en afstemming te verkrijgen. 

 

Opmerkingen 

 

Functie-eisen: 

• relevante opleiding(en) 

• Hbo+ of academisch werk- en denkniveau;  


