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bereik VAn De FunctieFAMilie 
niVeauS d t / m M

Algemeen doel van de functiefamilie:
uitvoeren en coördineren van financieel-administratieve taken. Vormgeven 

aan het financieel-economisch en administratief beleid van de organisatie.

Voorkomende	functienamen	binnen	de	familie:

• administrateur

• administratief Medewerker

• assistent controller

• controller

• Hoofd / Manager financiële administratie

• Medewerker control

• Medewerker debiteuren- / crediteurenadministratie

• Medewerker financieel beleid

• Medewerker financiële administratie

• Medewerker Salarisadministratie

10 AdmINISTRATIE / FINANCIËN

FunctieFAMilie 10 ADMinistrAtie / FinAnciën 
niVeauS d t / m M

d uitvoeren van verschillende registraties en rapportages van vooral 

routinematige aard. is bij de aanpak gebonden aan voorschriften 

voor het werk en programmatuur die slechts een kleine mate van 

vrijheid toestaan. Heeft incidenteel oppervlakkige externe contacten 

met relaties en instanties.

e uitvoeren van meerdere administratieve onderdelen, gedeeltelijk 

ook van routinematige aard. is bij de aanpak veelal gebonden 

aan voorschriften en deels aan programmatuur voor het werk, 

waarbij het patroon van werken meestal zelf bepaald wordt. 

Heeft vrij regelmatig oppervlakkige externe contacten met 

relaties en instanties.

f uitvoeren van meerdere verschillende administratieve onder-

delen en van delen van de financiële verslaglegging. is bij de 

aanpak gebonden aan het administratieve proces, maar bepaalt 

veelal zelf de aanpak van probleemsituaties en het patroon van 

werken. Heeft vrij regelmatig externe contacten met relaties en 

instanties.

g uitvoeren en coördineren van de verwerking van financiële en 

andere gegevens. daarnaast deels bewaken van het financieel- 

administratief beleid. is bij de aanpak gebonden aan het admi-

nistratieve proces, maar bepaalt zelf de aanpak van probleem-

situaties en het patroon van werken. Hierbij is initiatief vereist. 

Heeft regelmatig externe contacten met relaties en instanties.
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H uitvoeren en coördineren van het gehele traject van de verslag-

legging van verschillende onderwerpen. daarnaast bewaken van 

het financieel-administratief beleid. is bij de aanpak gebonden aan 

het administratieve proces, maar heeft inbreng bij de noodzake-

lijke verfijning. Hierbij is initiatief vereist. Heeft regelmatig inten-

sieve externe contacten met debiteuren, crediteuren, banken en 

instanties. geeft leiding aan enkele medewerkers.

J uitvoeren en coördineren van het financieel-administratief beleid en 

het mede vormgeven daar aan. is bij de aanpak gebonden aan 

het administratieve proces. initiatief is vereist ten aanzien van 

verfijning, (mogelijke) analyses, controles en onderzoek. Heeft 

zeer regelmatig intensieve externe contacten met debiteuren, 

crediteuren, banken en instanties. 

geeft leiding aan meerdere medewerkers.

k uitvoeren, coördineren en vormgeven van financieel-administra-

tief beleid. de functie kent financieel-economische, beheersma-

tige en leidinggevende aspecten. is bij de aanpak gebonden 

aan het administratieve proces waaraan (mede) zelf vorm wordt 

gegeven door evaluaties, het signaleren van knelpunten en het 

voorstellen van wijzigingen. Hierbij is initiatief vereist. Heeft 

zeer regelmatig intensieve externe contacten met (potentiële) 

opdrachtgevers, leveranciers, debiteuren, crediteuren, accoun-

tants en banken. geeft leiding aan meerdere medewerkers.

l uitvoeren en coördineren van het (mede) vastgestelde financieel-

economisch en administratief beleid. de functie kent technische, 

commerciële, beheersmatige en sociale aspecten. is bij de aan-

pak met betrekking tot de complexe probleemterreinen gebon-

den aan de zelf vormgegeven inrichting van administratieve 

procedures en (hulp)systemen. neemt initiatief tot analyses en 

signaleren van knelpunten. Heeft zeer regelmatig intensieve ex-

terne contacten met (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, 

debiteuren, crediteuren, accountants en banken. geeft leiding 

aan meerdere medewerkers.

M coördineren en optimaliseren van de administratieve organisatie, 

de financiële verslaglegging en het middelenbeheer volgens het 

mede vastgestelde beleid. de functie kent technische, commerciële 

en sociale aspecten. is bij de aanpak met betrekking tot de zeer 

complexe probleemterreinen gebonden aan het zelf vormgegeven 

administratieve systeem. geeft sturing aan ontwikkeling en ver-

betering van het systeem op langere termijn, alsmede de wijze 

waarop analyses plaatsvinden. neemt het initiatief tot analyses, 

en signaleren van knelpunten. Heeft frequent intensieve externe 

contacten met (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, debiteuren, 

crediteuren, accountants en banken. geeft leiding aan meerdere 

medewerkers.
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