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A. FUNCTIEPROFIEL 

 

B. FUNCTIEPROFIEL 

 Functietitel: hoofdboekhouder 

 Doel van de functie: 

Coördineren en aansturen van de dienst administratie en uitvoeren van de gehele boekhouding, de 
financiën, de administratie en de subsidies met als doel bij te dragen tot een correct financieel en 
administratief beleid.  

 Plaats van de functie in de organisatie: 

Geeft rechtstreeks leiding aan het administratief team en rapporteert aan de operationeel manager en 
de algemeen directeur. Werkt nauw samen met de bedrijfsadviseur en het beleidsoverleg. 

 Resultaatgebieden en taken: 

Boekhoudkundig 

- Supervisie en ondersteuning van de boekhouding  
- Instaan voor de diverse boekhoudkundige verwerkingen (kostenverdelingen, personeelskosten en 

lonen, e.a.) 
- Verzamelen van de nodige info en boeken van complexe inkomsten en uitgaven (bv. subsidies, 

eindejaarsboekingen, afschrijvingen, lonen,...) 
- Voert boekhoudkundige bewerkingen uit ter controle bv. loonberekeningen vergelijken met 

ontvangen subsidies, opmaken resultatenrekening 
- Bereidt de betalingen voor en voert ze na goedkeuring uit  
- Supervisie op de liquiditeiten  
- Ondersteunen en controle van de kassa (back-up)  
- Staat in voor de kostprijsberekeningen (woon- en leefkosten) 
- Verzorgt de periodieke rapportage van financiële resultaten naar directie 
- Staat in voor de jaarafsluiting en rapportage 
- Opstellen van de jaarrekening en neerlegging bij de NBB 
- Opstellen van de begroting en rapportage (begrotingscontrole) 
- Staat in voor alle fiscale aangelegenheden (fiscale attesten, patrimoniumtaks, verkeersbelastingen, 

rechtspersonenbelastingen) 

Subsidiëring 

- Supervisie en ondersteuning cliëntenadministratie ( contacten met het VAPH en correcties) 
- Personeelsadministratie in functie van subsidies (aanvragen voorschotten, sociale maribel, ADV 

45+, subsidiedossiers VAPH) en opvolging van punten  
- Onderzoekt de reglementering en de richtlijnen VAPH en de toepassing ervan binnen de instelling 
- Ondersteunt de diensten i.v.m. subsidieregelingen 
- Afrekening subsidiedossiers allerhande (VAPH, SM, VOP,…) 
- Opstellen masterplan en andere financiële aangelegenheden voor het VIPA-dossier 
- Aanvraag gebruikerstoelage VIPA 
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Andere 

- Aanspreekpunt voor inspecties op gebied van boekhouding, financiën, subsidiedossiers: 
o FOD Financiën 
o VAPH 
o Bedrijfsrevisoren 

- Begeleidt de controle door de revisor (vnl beantwoorden van vragen en aanleveren van de 
gewenste stukken) 

- Onderhoudt de externe contacten met o.a. VAPH, SOM, … 
- Houdt zichzelf continu op de hoogte van de laatste evoluties en ontwikkelingen binnen het 

werkgebied en de sector en zorgt ervoor dat de geldende regelgeving correct wordt toegepast.  
- Is verantwoordelijk voor de opvolging van diverse verzekeringen nl. interpreteren van 

schadeaangiftes en een correcte, snelle en efficiënte regeling van de schade realiseren.  
- Voorziet in een tijdige, professionele en degelijke communicatie in de schadedossiers tussen de 

verschillende partijen. 
- Onderzoekt op vraag van en signaleert aan het beleid kostenbesparende maatregelen. 
- Staat mee in voor de uitwerking en opvolging van het automatiseren van de diverse financiële en 

administratie processen.  
 

Coachend leidinggeven  

ondersteunen van de individuele medewerkers en het team met als doel het ontwikkelen van eigen 
inzichten, competenties en talenten conform de doelstelling van de organisatie 
 

- Leiding geven aan een team 
- Motiveren, stimuleren, responsabiliseren en coachen van medewerkers en het team 
- Detecteren van en werken met competenties 
- Detecteren van vormingsnoden 
- Houden van functionerings- en coachingsgesprekken 
- Stimuleren van teamvorming en teambuilding 
- Oog hebben voor het welzijn, gezondheid en de arbeidstevredenheid van medewerkers 
- Vertalen van de deontologie van de organisatie in concrete werkwijzen 
- Ondersteuning geven aan medewerkers bij de uitvoering van de taakinhoud 
- Bemiddelen bij een conflict 
- Advies verlenen bij de aanwerving van een nieuwe collega voor de dienst; onthaal van een nieuwe 

medewerker 
- Advies geven bij evaluatiegesprekken en eventuele bijsturingsgesprekken van de medewerkers van 

de werking 
- Constructief meewerken aan een optimale samenwerking en hierin initiatieven nemen 
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 Kennis 

- Kennis en vaardigheden vereist aan het niveau van een hoofdboekhouder 
- Goede kennis van het Office-pakket (vooral Excel) 
- Kennis van het boekhoudpakket Exact is een meerwaarde 

 Opleiding 

- Een bachelor- of masterdiploma in een passende afstudeerrichting 

 Ervaring 

- Minstens 5 jaar relevante ervaring in boekhouding  
- Ervaring in coachend leidinggeven is een meerwaarde 

 

 Kerncompetenties 

 
- Gebruikersgerichtheid 

Onderzoeken van de wensen en behoeften van de gebruiker en de dienstverlening erop afstemmen.  
 

- Samenwerken 
Bevorderen van de samenwerking 
 

- Integriteit 
Bevorderen van integer werken 
 

 Functiespecifieke competenties 

- Coachen 
Voeren van coachende en motiverende gesprekken 
 

- Leidinggeven 
Aansturen van prestatie van medewerkers en het team 
 

- Plannen en organiseren 
Coördineren van een dienst naar efficiënte methodieken en procedures 
 

- Resultaatgerichtheid 
Kritisch evalueren en opvolgen van gerealiseerde doelen en bijsturen waar nodig.  
 

- Informatieverwerking 
Legt verbanden, zoekt alternatieven en trekt conclusies.  
 

- Analyseren 
Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg, door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over 
beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden.  
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