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Doel van de functie 

Financial Control draagt zorg voor een financieel beheerst geheel waarin alle verantwoording op orde is. Hij zorgt 
dat de managementinformatie, financiële huishouding, externe rapportages te allen tijde op orde zijn en bij 
niemand twijfels zijn over de juistheid van het gerapporteerde. 

 
 

Verantwoordelijkheden 

 De Financial Controller is verantwoordelijk voor een financieel beheerst geheel waarin iedereen perfect op de 
hoogte is van de financiële huishouding en daarop kan koersen en bijsturen. 

 Hij weet te allen tijde uit te leggen wat het verhaal achter de cijfers is omdat hij vanuit een financieel oogpunt 
de gehele bedrijfsvoering overziet.  
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Profiel & Resultaatgebieden 

 De Financial Controller adviseert directie en management over investeringsvragen, de financiële 
beheersbaarheid van de organisatie, realisatie van doelen en creëert daaromheen het financieel-economisch 
beleid. 

 Hij heeft visie op financieel-economische vraagstukken en is de coördinator en bewaker van de planning & 
control cyclus; in dat kader voert hij diverse studies uit, waaronder de haalbaarheid van bedrijfsdoelen op alle 
niveaus en zorgt voor de totstandkoming en de bewaking van het financieel-economisch beleid. 

 Hij kijkt vooruit en gaat volledig voor het uiteindelijke bedrijfsresultaat, geeft vanuit zijn financiële rol richting 
aan besluitvorming en stuurt op de resultaten die de algehele toegevoegde waarde van de organisatie 
verhogen. 

 Hij ontwikkelt modellen voor o.a. kosten-baten analyses en hij voert risicoanalyses uit en doet op basis 
daarvan aanbevelingen over risicobeheersing en de juiste afdekking van geïdentificeerde risico’s. 

 De Financial Controller ontwikkelt structuren voor rapportages en zorgt er voor dat de 
managementinformatie wordt gegenereerd door de KPI-eigenaren; hij creëert de jaarcijfers en coördineert 
rapportages en is aanspreekpunt voor accountants.  

 De Financial Controller bepaalt de inrichting van de administratieve organisatie, de verslaglegging en 
management rapportages, zodanig dat de bedrijfsbrede P&C cyclus, de kosten- en budgetstructuur van de 
organisatie bewaakt en beheerd is en kostenontwikkelingen en de begroting getoetst is en de directie 
hierover geadviseerd is; in het verlengde hiervan is hij er verantwoordelijk voor dat de rapportagedeadlines 
gehaald worden. 

 De Financial Controller vertaalt in samenspraak met de diverse disciplines het financieel-economische beleid 
in begrotingen en budgetten en bewaakt niet alleen de financiële, maar ook de integrale  
planning, zodanig dat de verschillende budgetten bekend zijn en volgens deze gehandeld is; hij doet dat 
zodanig dat financieel-economische doelstellingen gerealiseerd zijn, uitgaven- en inkomstenpatronen zijn 
onderzocht en deze leiden tot realiseerbare begrotingen en budgetten. 

 Hij is het financieel geweten van de gehele organisatie - ziet de gaten - spreekt mensen daarop aan - en 
probeert samen met hen de gaten te dichten. 

 

Competenties (zie het TMA Competentiemodel) 

De Financial Controller is op een zeer accurate wijze doelgericht en wordt erg gedreven door een hoge mate van 
oordeelsvorming. In het vinden van gaten loopt hij niet weg voor confrontaties en zorgt hij ervoor dat iedereen in 
het spoor geraakt van een optimaal beheerst geheel waar iedereen trots op is.  

Oordeelsvorming – Tactisch niveau 
Conflicthantering – Tactisch niveau 
Plannen en organiseren – Tactisch niveau 
Voortgangscontrole – Tactisch niveau 
Discipline – Strategisch niveau 

 


