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Functiebeschrijving bedrijfseconoom  
 
Doel van de functie 
 
De bedrijfseconoom voert een beperkt aantal specifieke 
administraties uit en is verantwoordelijk, draagt zorg voor het 
samenstellen van de jaarrekening en de (meerjaren)begroting.  
De medewerker levert een bijdrage aan het ontwikkelen en uitvoeren van financieel 
beleid.  
 
Plaats in de organisatie 
 
De bedrijfseconoom maakt onderdeel uit van de stafafdeling Planning & Control en is 
verantwoording verschuldigd aan de directeur-bestuurder. De stafafdeling Planning & 
Control bestaat uit drie medewerkers. De bedrijfseconoom wordt functioneel 
aangestuurd door de senior-bedrijfseconoom. 
 
Resultaatgebieden 
 
Financiële begrotingen en rapporten 

 Mede verantwoordelijk voor het samenstellen van de financiële begroting en de 
commerciële en fiscale jaarrekening. 

 Samenstellen van de financiële meerjarenbegroting en het opstellen van scenario 
berekeningen. 

 Het uitvoeren van de externe verslaglegging naar WSW, AW, Aedes etc. 

 Het opstellen van maand- en trimesterrapportage t.b.v. MT en RVC. 
 
Financiële administraties 

 Mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leningenadministratie, de activa 
administratie en het samenstellen van complexere journaalposten. 

 Controleren van boekingen in het grootboek en afstemmingen van de 
subadministraties met het grootboek. 

 Controle op juiste verwerking van boekingen i.h.k.v. de administratieve splitsing 
naar Daeb en niet-Daeb. 

 
Beheer liquiditeiten 

 Opstellen (meerjaren) liquiditeitsprognoses. 

 Actief beheer van leningenportefeuille, beleggingen en liquiditeiten. 

 Vervanging van de senior-bedrijfseconoom als lid van de Treasurycommissie. 
 
Bestuursbesluiten 

 Financieel sparringpartner voor de organisatie m.b.t. voorgenomen besluiten.  

 Het financieel onderbouwen van bestuursbesluiten d.m.v. doorrekeningen en 
waardebepalingen. 

 
Beleidsontwikkeling 
 Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op financieel 

economisch gebied. 
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 Het signaleren van ontwikkelingen op het vakgebied en met betrekking tot de 
sector en deze vertalen naar de specifieke situaties bij Goed Wonen Gemert. 

 Adviseren over, uitwerken en implementeren van financieel economisch beleid. 
 

Bedrijfseconomische berekeningen 

 Het opstellen van bedrijfs-, markt- en beleidswaardenberekeningen. 
 
Belastingen  

 Het verzorgen van de aangiftes voor BTW, vennootschapsbelasting en 
verhuurdersheffing. 

 
Contacten 

 Intern: overleg over de werkzaamheden met betrokkenen. 

 Extern: onderhouden van contacten namens Goed Wonen Gemert met personen 

en instellingen in het financiële werkveld.  

Heterogeniteit 
 
 Gemiddeld wordt elke 20 tot 30 minuten omgeschakeld tussen de verschillende 

taken, inclusief onderbrekingen. 
 Meer dan normale accuratesse is regelmatig vereist, vooral bij het opstellen van 

rapportages, het voeren van administraties en het berekenen van de 
bedrijfswaarden. 

 Regelmatig wordt gewerkt onder meer dan normale tijdsdruk voor de begroting, 
jaarrekening en rapportages. 

 
Zelfstandigheid 
 
 Vast ritme voor lopende zaken en ingeval van niet voorziene zaken zijn creativiteit 

en het ordenen van de planning van belang. 
 Binnen kaders en beleid veel ruimte voor eigen invulling en indeling van het werk.  
 Indirect toezicht door de directeur-bestuurder, de controller (en door de 

accountant voor wat betreft de jaarrekening). Deze zien alleen totalen van 
resultaten. Er is overleg nodig voor controle. 

 Financiële werkervaring van minimaal 2 jaar is vereist voor het oplossen van 
problemen. Er is soms sprake van zeer complexe problematiek. 

 Analytisch vermogen is vereist vanwege complexe problematiek, niet 
repeterende taken en steeds veranderende wet- en regelgeving.  

 De senior-bedrijfseconoom  is beschikbaar voor vragen. Deze heeft kennis van 
het proces en de resultaten en beschikt  over alle specialistische of detailkennis. 

 
Afbreukrisico 
 
 Foute rapportages, verkeerd administreren en/of boeken kan leiden tot onjuiste 

informatie en verslaglegging. 
 Fouten worden op hoofdlijnen  voorkomen en ontdekt door zelfcontrole, de 

controller, de senior-bedrijfseconoom en de accountant. 
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Speciale eisen 
 
Geheimhouding is vereist bij bedrijfs- en persoonsgegevens. 
 
Fysieke aspecten 
 
Op kantoor wordt veel achter een beeldscherm gewerkt. 
 
Functiewaardering 
 
De functie is gewaardeerd in maximaal salarisschaal J. 
 
 
 

Competentieprofiel bedrijfseconoom  
 

Kennis 
 

 HBO werk- en denkniveau op financieel en economisch gebied. 

 Kennis van corporatiespecifieke regelingen en procedures met betrekking tot het 
verhuren en beheren van het eigen bezit. 

 Kennis van en inzicht in relevante ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting in 
het algemeen. 

 
Kerncompetenties 
 
1. Samenwerken  
 
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat binnen of buiten de 
organisatie, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. Daarbij de rollen 
en verantwoordelijkheden van anderen respecteren. 
 
Ontwikkelstap 2 

 Communiceert open over eigen werkzaamheden en plannen die nog in 
ontwikkeling zijn en betrekt anderen hierbij of vraagt actief om input van anderen, 
binnen en buiten de organisatie. 

 Spreekt anderen aan op gemaakt afspraken en geeft waar nodig feedback op 
andermans gedrag.  

 Vraagt feedback om eigen werk te verbeteren en is bereid de eigen werk- of 
denkwijze vervolgens aan te passen. 

 Zoekt actief samenwerking met anderen en biedt gevraagd en ongevraagd hulp, 
zonder daarin verantwoordelijkheden of rollen van anderen over te nemen. 

 Heeft bij het nemen van beslissingen oog voor de belangen van verschillende 
partijen waarmee wordt samengewerkt, binnen en buiten de eigen organisatie. 
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2. Doelgerichtheid 
 
Je werk richten op het behalen van vooraf benoemde doelen of resultaten. 
Onderbouwd, gestructureerd en procesmatig toewerken naar gestelde doelen. 
 
Ontwikkelstap 2 

 Stelt voor zichzelf passende doelen in het licht van de doelstellingen van Goed 
Wonen. 

 Bespreekt tijdig gestelde doelen en maakt afspraken over bijdragen hieraan van 
anderen, waarbij taken en verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn. 

 Stelt prioriteiten en neemt beslissingen in lijn met de gestelde doelen. 

 Gaat na of (gemeenschappelijke) doelen effectiever en/of efficiënter kunnen 
worden bereikt en onderneemt hierin actie of doet voorstellen.  

 Evalueert de eigen werkzaamheden en acties op de meerwaarde voor gestelde 
doelen en stelt waar nodig de doelen en/of de eigen aanpak bij. 

 
3. (Maatschappelijke) betrokkenheid 
 
Bewust zijn van de positie van Goed Wonen in de samenleving en, met name in de 
samenleving van Gemert-Bakel. Openstaan voor wensen, behoeften, ideeën, 
suggesties en voorstellen van bewoners, klanten, partners, belanghouders en 
collega’s.  
 
Ontwikkelstap 2 

 Gaat actief op zoek naar uitingen van wensen en behoeften van zowel interne als 
externe betrokkenen bij de organisatie. 

 Gebruikt wensen en behoeften van interne en externe betrokkenen om het eigen 
werk invulling te geven en te verbeteren. 

 Volgt maatschappelijke ontwikkelingen in Gemert-Bakel op de voet en weet deze 
terug te koppelen naar de organisatie. 

 Kent actuele trends en ontwikkelingen op politiek en maatschappelijk gebied en 
de betekenis hiervan voor de eigen functie. 

 Voelt zich binnen de mogelijkheden van de eigen functie verantwoordelijk voor 
het realiseren van de doelstellingen van Goed Wonen, zoals gesteld in het 
ondernemingsplan. 
 

Functiespecifieke competenties 
 

4. Verantwoordelijkheid 
De verplichting dragen om te zorgen dat het eigen werk goed verloopt, zich hierop 
aan laten spreken. Uit eigen beweging voorstellen doen en/of ondernemen van 
acties om het eigen werk beter te laten verlopen. 
 
Ontwikkelstap 2 

 Is kritisch op de eigen prestaties en niet snel tevreden met het resultaat. 

 Past de eigen werkzaamheden regelmatig aan om de kwaliteit en effectiviteit 
hiervan te verbeteren. 
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 Vraagt actief om feedback op de eigen werkzaamheden en prestaties en gebruikt 
deze om het eigen werk te verbeteren. 

 Denkt en handelt vanuit organisatiebelangen en neemt hier binnen de grenzen 
van de eigen functie verantwoordelijkheid voor. 

 Neemt beslissingen en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid, ook als deze niet 
goed uitpakken. 

 
 
5. Kwaliteitsgerichtheid 
 
Zelfstandig en op eigen initiatief voorstellen doen en actie ondernemen om de 
kwaliteit van het werk te verhogen. 
 
Ontwikkelstap 3 

 Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zowel afzonderlijke als gezamenlijke 
activiteiten en projecten. 

 Benoemt kwaliteitscriteria voor nieuwe producten en diensten en legt 
kwaliteitsafspraken met anderen vast. 

 Stelt heldere kwaliteitsnormen en communiceert deze. 

 Spreekt anderen aan op de door hun geleverde kwaliteit. 

 Bevordert en organiseert kwaliteitsverbeteringen binnen de organisatie. 
 

 
6. Overtuigingskracht 
 
Het eigen standpunt met logische feiten en rationele argumenten weten over te 
brengen. Anderen hiermee voor het eigen standpunt weten te winnen. 
 
Ontwikkelstap 2 

 Reële doelen worden niet voortijdig losgelaten. 

 Komt op zaken terug als het onderwerp nog niet volledig is uitgediscussieerd. 

 Kan de eigen deskundigheid aanwenden in het neerzetten van een overtuigend 
verhaal. 

 Weet anderen te bewegen hun eigen standpunt te heroverwegen. 

 Sluit in argumentatie aan op de doelgroep. 
 


