
 

Functiebeschrijving: 

boekhouder B1-B3 

 

Doel van de functie 

Kwaliteitsvolle uitvoering van de financiën van de hulpverleningszone. 

 

Plaats in de organisatie 

Financiële dienst, met als direct leidinggevende de financieel directeur. 

 

Graad  

Boekhouder - niveau B (salarisschalen B1-B2-B3) 

 

Resultaatsgebieden 

 

boekhouding: 

− opmaken en registreren van bestelbonnen; 

− registreren, controleren en opvolgen van inkomende facturen; 

− opmaken, registreren en opvolgen van uitgaande facturen; 

− registreren en opvolgen van ontvangsten; 

− debiteurenbeheer en crediteurenbeheer; 

− financiële boekingen uitvoeren; 

− eventuele btw-aangiftes opmaken; 

− allerlei fiscale fiches opmaken; 

− meewerken aan de wettelijke rapportages. 

 

administratie: 

− meewerken aan de voorbereiding, organisatie en opvolging van vergaderingen; 

− opmaken, nalezen en lay-out verzorgen van verslagen, rapporten,…; 

− bijhouden van het dynamisch archief; 

− opvolgen en bijhouden documentatie; 

− verwerken van in- en uitgaande post; 

− brieven schrijven, met respect voor de huisstijl; 

− maken van kopieën en bundels; 

− opmaken jaarverslag. 

 

beleid: 

− opzetten, optimaliseren en bewaken van de financiële processen; 

− finaliseren budget, budgetwijzigingen, financieel meerjarenplan en jaarrekening met 

de bijhorende toelichtingen; 

− ondersteunen bij complexe financiële taken; 

− de nodige rapporteringen opzetten, optimaliseren en onderhouden; 

− proactief opmaken van financiële analyses en adviezen. 

 

Competenties 

 

kennis 

• regelgeving m.b.t. de boekhouding van de hulpverleningszones en gemeenten; 

• boekhoudsoftware eigen aan de functie; 

• Office-pakket met sterke kennis van Excel; 

• kennis van de werking van de hulpverleningszone; 

• regelgeving btw; 

• regelgeving overheidsopdrachten. 

  



andere 

 

INTEGRITEIT  

= voortdurend algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in woord en gedrag 

handhaven. 

- Komt openlijk uit voor zelfgemaakte fouten 

- Gaat discreet om met vertrouwelijke en gevoelige informatie 

- Leeft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen na (o.m. betrouwbaarheid, 

eerlijkheid, beleefdheid, respect voor anderen) en is daarop aanspreekbaar, ook onder 

druk.  

- Spreekt anderen erop aan als ze niet conform bestaande regels en afspraken handelen. 

- Handelt consequent: neemt in soortgelijke omstandigheden soortgelijke standpunten in of 

een soortgelijke houding aan. 

STRESSBESTENDIGHEID  

= efficiënt en effectief gedrag blijven vertonen onder werk- en/of tijdsdruk, bij tegenslag, 

teleurstelling en/of kritiek. 

- Reageert kalm bij plotse wijzigingen in de planning, bij nieuwe gegevens, e.d. 

- Blijft gelijkmatig presteren in situaties van verhoogde tijds- of werkdruk 

- Blijft rustig praten en geeft een ontspannen indruk, ook al maakt zijn gesprekspartner het 

hem moeilijk. 

- Behoudt bij confrontaties een correcte en tactvolle houding; vermijdt 

woordenwisselingen, reageert respectvol. 

- Kan voor zichzelf problemen, spanningen of tegenslagen verwerken en relativeren en blijft 

doorzetten. 

PROBLEEMANALYSE (analytisch denken)  

= duiden van een probleem in al zijn verbanden  en oorzaken. Steeds op een systematische 

wijze op zoek gaan naar de relevante informatie om het probleem te kunnen oplossen. 

- Heeft een algemeen inzicht verworven in de problematiek 

- Verzamelt bijkomende informatie (o.a. door vragen te stellen) 

- Legt verbanden tussen delen van de problematiek  

- Maakt een onderscheid tussen belangrijke en onbelangrijke informatie 

- Geeft aan welke informatie vereist is om zicht te krijgen op het probleem. 

- Benoemt mogelijk oorzaken van een probleem.  

- Gebruikt effectieve methode om informatie te verzamelen. 

- Benadert een probleem vanuit verschillende gezichtspunten  

- Integreert nieuw gevonden informatie met bestaande informatie 

NAUWKEURIGHEID  

= uit eigen beweging taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan 

met materialen. 

- Levert verzorgd werk af ( nauwkeurig,  netjes, volledig, correct) 

- Controleert het eigen werk op fouten en onnauwkeurigheden 

- Heeft oog voor detailinformatie 

- Blijft aandachtig bij routineuze taken  

- Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op het 

aanbrengen van correcties. 

VOORTGANGSCONTROLE  

= tussentijds eigen activiteiten en die van anderen op inhoud en voortgang controleren.  

Afwijkingen signaleren en zo nodig bijsturen. 

- Controleert op regelmatige basis de voortgang en resultaten van een werkproces.  Bouwt 

momenten van werkoverleg en rapportering in (zowel van als voor anderen) 

- Volgt gemaakte afspraken op en onderneemt actie wanneer hiervan afgeweken wordt 

- Wijst medewerkers (collega’s, leveranciers …) op hun planning of afspraken 

- Anticipeert op mogelijke storingen in de voortgang 

- Volgt een dossier op, ook al is het naar een andere dienst vertrokken. 
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