
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 
 
 
Datum   : 13 februari 2018 
Functiebeschrijving  : Directeur Dienst Financiën, Inkoop en Projecten 
Vastgesteld besluit BMT : 29 mei 2018 
 
Waardering  
Salarisschaal 14 
 
Context 
- Organisatorische eenheid: dienst Financiën, Inkoop en Projecten 
 
- Verantwoording: aan College van Bestuur 

 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Scalda. De directeur Financiën, Inkoop en 
Projecten werkt ten behoeve van een dienst. De functie wordt uitgeoefend binnen het door 
het College van Bestuur vastgestelde beleid.  
 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten is integraal resultaatverantwoordelijk voor 
aantoonbaar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het gebied van financiën, inkoop 
en projecten binnen de organisatie en medeverantwoordelijk voor de resultaten van Scalda 
als geheel. 
 
Scalda kent een organisatiemodel met vier onderwijsclusters en drie diensten. Naast de 
directeur Financiën, Inkoop en Projecten kent Scalda ook directeuren voor de diensten 
Human Resources & Organisatie en Informatievoorziening en Studentenadministratie en 
voor de  onderwijsclusters. De directeuren onderwijscluster maken met de directeuren van 
de diensten afspraken over de te leveren diensten aan de onderwijsclusters. De directeuren 
onderwijsclusters en directeuren van de diensten dragen samen (o.a. in BMT verband) mede 
zorg voor een sluitende (meerjaren) begroting van Scalda en het realiseren daarvan. 
  
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten ontwikkelt en realiseert de strategie van de 
dienst binnen centraal vastgestelde beleidskaders zoals missie, visie, waarden, positionering 
van Scalda en landelijke wetgeving en richtlijnen alsmede binnen het Scalda budget. De 
directeur Financiën, Inkoop en Projecten levert een individuele, substantiële inhoudelijke 
bijdrage aan de strategie en beleidsontwikkeling van Scalda en neemt hiervoor ook 
verantwoordelijkheid. Daarnaast draagt de directeur Financiën, Inkoop en Projecten zorg 
voor het ontwikkelen en uitvoeren van dienst gerelateerd (strategisch) beleid en services en 
ondersteuning van het (lijn)management bij beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie en 
beleidsuitvoering. De directeur Financiën, Inkoop en Projecten toont zich daarbij proactief, 
interveniërend, adviserend en ondersteunend ten opzichte van het (lijn)management alsook 
van het College van Bestuur.  
 
In een periodiek overleg (BMT) worden de directeuren van clusters en diensten en de 
bestuurssecretaris uitgenodigd om het CvB te adviseren met betrekking tot de strategische 
beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling en in het BMT actief bij te dragen aan de 
besluitvorming en toe te zien op de voortgang van de uitvoering van beslissingen.  
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Operationele aansturing van de hoofden is een taak c.q. verantwoordelijkheid van de 
directeur Financiën, Inkoop en Projecten. De directeur Financiën, Inkoop en Projecten stemt 
af met collega-directeuren van de diensten over de aansturing van beheerprocessen. Het 
primaire onderwijsproces is het belangrijkste uitgangspunt van de organisatiestructuur. 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten stuurt zowel op de te behalen resultaten 
(doeltreffendheid) als op de wijze waarop deze worden gerealiseerd (doelmatigheid). 
 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten verricht in het bijzonder werkzaamheden binnen 
de volgende resultaatgebieden:  

1. levert een bijdrage aan de strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde 
doelen Scalda breed;  

2. zorgt voor de strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen van, 
voor en binnen de dienst;  

3. zorgt voor het algehele management van, voor en binnen de dienst c.q. met het direct 
en indirect (via hoofden) geven van leiding aan de teams;  

4. levert als ‘proceseigenaar’ van een of meer thema’s op dat thema dan wel die 
thema’s binnen het BMT een bijdrage aan de strategievorming, beleidsvoering en 
realisatie van gestelde doelen Scalda breed; 

5. positioneert de dienst als een “partner in business” voor het (lijn)management.  
 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten valt direct onder het College van Bestuur en 
wordt aangestuurd door en is verantwoording verschuldigd aan het College van Bestuur.  
 
Resultaatgebieden  
1. Resultaatgebied 1 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten levert een bijdrage aan de strategievorming, 
beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen Scalda breed. 

Activiteiten: 
- levert, vanuit de eigen expertise, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de 

instellingsbrede strategische beleidsontwikkeling en realisatie daarvan; 
- adviseert het College van Bestuur over het scheppen van de benodigde 

randvoorwaarden; 
- adviseert het College van Bestuur over de centraal vast te stellen beleidskaders, met 

name op het gebied van financiën, inkoop en projecten; 
- leidt projecten en of neemt deel aan de ontwikkeling en realisatie van de strategie 

binnen andere gremia van Scalda; 
- draagt, vanuit de eigen dienst, ideeën, concepten en strategische beleidsvoorstellen 

aan over ontwikkeling en vernieuwing van de dienstverlening; 
- bereidt voor, ontwikkelt, implementeert en evalueert Scalda breed beleid op de eigen 

inhoudelijke expertise. 
 
 
2. Resultaatgebied 2 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten is belast met de strategievorming en realisatie 
van gestelde doelen van, voor en binnen de dienst. 
 
Activiteiten: 

- vertaalt het vastgestelde strategische beleid van Scalda naar strategische doelen 
(bijvoorbeeld voor financiën: een geïntegreerd, op het beleid van Scalda afgestemd, 
financieel-economisch beleid en voor inkoop: een strategisch inkoopbeleid) en stelt 
beleidsuitgangspunten hiervoor op; 

- draagt zorg voor de vertaling van centrale kaders naar de inrichting van de dienst, 
binnen het door het College van Bestuur vastgestelde functieboek; 

- draagt zorg voor het opstellen van de conceptbegroting voor de dienst als geheel en 
voor de subafdelingen financiën, inkoop en projecten en stemt in BMT verband af met 
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diensten en onderwijsclusters teneinde te komen tot een sluitende (meerjaren) 
begroting voor de dienst en voor Scalda als geheel; 

- draagt zorg voor de realisatie van de goedgekeurde begroting en is belast met het 
toezien op een adequaat budgetbeheer; 

- vertegenwoordigt de dienst naar buiten toe naar alle relevante stakeholders 
(bijvoorbeeld banken en accountant); 

- vertegenwoordigt de dienst binnen Scalda naar alle relevante stakeholders, 
waaronder zeker begrepen het onderwijs en de Contract B.V.; 

- draagt zorg voor de totstandkoming van werkplannen en de afstemming daarvan op 
de geplande Scalda brede doelstellingen van andere diensten. 

 
 
3. Resultaatgebied 3 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten is belast met het algehele (operationele) 
management van, voor en binnen de dienst c.q. met het direct en indirect geven van leiding 
aan de teams. 
 
Activiteiten: 

- zet, binnen de gegeven ruimte van de centrale kaders, de middelen en de formatie in 
die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden (bijvoorbeeld het opstellen 
van de jaarrekening); 

- stelt het kader voor de algehele planning voor de dienstverlenende processen op, 
bewaakt hiervan de kwaliteit volgens het PDCA principe en geeft prioriteiten aan; 

- draagt zorg voor (laat zorgdragen voor) de aansturing van de ondersteunende 
processen; 

- draagt in de teams zorg voor een cyclus van opbrengstgericht werken en 
kwaliteitsdenken volgens de PDCA cyclus;  

- stimuleert een lerende cultuur en professionele dialoog over kwaliteit tussen teams, 
medewerkers en leidinggevenden; 

- maakt met de directeuren onderwijs afspraken ten behoeve van de dienstverlening 
aan de clusters; 

- draagt zorg voor de verdeling, voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden van de 
hoofden; 

- geeft leiding aan hoofden hun werkzaamheden; 
- draagt zorg voor een optimale personeelsbezetting; 
- draagt zorg voor een adequate overlegstructuur; 
- begeleidt en stimuleert hoofden bij hun persoonlijke ontwikkeling en teams in hun 

teamontwikkeling; 
- voert een integraal personeelsbeleid uit; werving en selectie hoofden en 

medewerkers, verantwoordelijk voor benoeming, voordragen voor ontslag en 
disciplinaire zaken, functioneringsgesprekken, en dergelijke. 

 
4. Resultaatgebied 4. 

De directeur Financiën, Inkoop en Projecten levert als ‘proceseigenaar’ van een of 
meer thema’s op dat thema, dan wel die thema’s binnen het BMT, een bijdrage aan de 
strategievorming, beleidsvoering en realisatie van gestelde doelen Scalda  breed. De 
bijdrage aan de strategie wordt door de directeur op verschillende wijzen geleverd:  
- Allereerst als ‘proceseigenaar’ van een bepaald (groter) thema. Een ‘proceseigenaar’ 

is eerstverantwoordelijk voor de (beleids-)voorbereiding, is intermediair naar de 
betreffende beleidsondersteuners en eerstverantwoordelijk voor de agendering, 
bespreking, besluitvorming in en uitvoering alsook monitoring door het BMT.  
- Ten tweede levert de directeur een directe bijdrage in door het BMT ingestelde 

werkgroepen en in strategie- en samenwerkingstrajecten.  
- tenslotte levert de directeur direct en indirect (via het collectief) een bijdrage als lid 

van het BMT (bestuur- en managementteam).   
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5. Resultaatgebied 5. 
De directeur Financiën, Inkoop en Projecten positioneert de dienst als een veranderpartner 
c.q. als een "partner in business" voor het (lijn)management.  

Activiteiten:  
- bewaakt de implementatie van nieuw beleid op het gebied van financiën, inkoop en 

projecten, laat zorg dragen voor de borging in de organisatie door het 
(lijn)management en intervenieert proactief om dit te verwezenlijken;  

- ondersteunt het (lijn)management bij het verkrijgen van inzicht in de essentiële dienst 
gerelateerde (bedrijfs)processen;  

- verschaft inzicht in data om de gegeven adviezen aan het (lijn)management te 
onderbouwen;  

- brengt (lijn)managers vanuit strategisch inzicht tot strategisch handelen;  
- geeft de (lijn)managers tools om op te treden als verandermanager.  

 
Naast de werkzaamheden uit de hiervoor vermelde resultaatgebieden kan de directeur 
Financiën, Inkoop en Projecten optreden als directeur van een B.V. en de uit deze functie 
voortvloeiende werkzaamheden verrichten. 
 
Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden  

- de directeur Financiën, Inkoop en Projecten legt verantwoording af aan het College 
van Bestuur voor wat betreft de effectiviteit en doeltreffendheid van de bijdrage aan 
de Scalda brede (strategische) beleidsvorming, de voorbereiding en de uitvoering van 
het vastgestelde beleid, de kwaliteit van de dienstverlening en de leiding en de 
sturing aan de strategievorming binnen de dienst, de kwaliteit van het geven van 
leiding en sturing aan de hoofden en het verrichten van overige managementtaken, 
de kwaliteit van de bijdrage als proceseigenaar binnen het BMT en legt ook 
verantwoording af over de kwaliteit van de specifieke taken als voorzitter van 
specifieke werkgroepen;  

- de directeur Financiën, Inkoop en Projecten neemt beslissingen bij/over het leiden 
van projecten en/of het deelnemen aan de (collectieve) ontwikkeling van de strategie 
binnen de diverse gremia binnen Scalda, het vertalen van het vastgestelde 
strategische beleid van Scalda  naar strategische beleidsuitgangspunten voor de 
dienst, het (doen/laten) vertalen/omzetten van delen van Scalda breed beleid naar 
beleid voor de dienst, bij het geven van leiding en sturing aan de hoofden en bij het 
verrichten van overige managementtaken, het leveren van een bijdrage als 
proceseigenaar en bij andere thema’s binnen het BMT en bij het uitvoeren van de 
specifieke rol van voorzitter. De directeur Financiën, Inkoop en Projecten is bevoegd 
tot het aanstellen van hoofden en teamleden passend binnen de afgesproken kaders.  

- De directeur Financiën, Inkoop en Projecten is bevoegd tot het verwerven van 
contracten of het aangaan van verplichtingen conform de procuratieregeling. 
 

Kennis en vaardigheden  
- brede of gespecialiseerde theoretische kennis van ontwikkelingen op het gebied van 

financiën, inkoop en projectmanagement en in het onderwijs in het algemeen;  
- specifieke inhoudelijke vaardigheden; 
- kennis van de relevante wet- en regelgeving;  
- vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid (nieuwe 

ideeën/concepten) van Scalda naar andere betrokken partijen;  
- vaardigheid in het (laten) oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende (individuele) 

problemen;  
- vaardigheid in het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en het overtuigen op 

basis van argumenten;  
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- vaardigheid in het geven van leiding en sturing aan professionals in een 
veranderende omgeving en bevorderen van een lerende cultuur met focus op 
kwaliteit en resultaat; 

- Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids)standpunten, 
nieuwe ideeën, enzovoort, binnen Scalda. 
 

 
Contacten  

- met het College van Bestuur, de directeuren van clusters en diensten over algemeen 
strategisch beleid van Scalda, over specifiek beleid instrumenten en richtlijnen, 
begroting en jaarplan, over de inhoud van DVO's, om in het algemeen afstemming te 
bereiken en adviezen te bespreken en om tot draagvlak en besluitvorming door het 
College van Bestuur te komen;  

- met directeuren van clusters en diensten, teamleiders en eventueel personeelsleden 
over de uitvoering van beleid en regelingen, om verschillende of tegengestelde 
belangen te behartigen, overleg te plegen, af te stemmen en adviezen te verstrekken;  

- met externen (personen en instanties) over dienst-specifieke zaken, om af te 
stemmen en de belangen van Scalda te behartigen;  

- (desgewenst en desgevraagd) met derden over aangelegenheden die de instelling 
betreffen om informatie en adviezen uit te wisselen, zaken af te stemmen en 
belangen van Scalda te behartigen. 
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Competentieprofiel  

 
 

 2.1: Leiding geven 

Het bepalen van duidelijke doelstellingen en zorgdragen dat medewerkers 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen.   
     
- Geeft leiding aan discussies over het strategische beleid en het langetermijn 

perspectief van de organisatie     
     

- Creëert commitment in de organisatie (of het organisatiedeel) door een 
aansprekende visie neer te zetten, plannen en doelen te stellen en hier consequent 
naar toe te werken.       
   

- Heeft oog voor en anticipeert op relevante ontwikkelingen in de omgeving van de 
organisatie en vertaalt deze in het strategisch beleid. 

 2.2: Visie 
 

 
Ontwikkelen en uitdragen toekomstbeeld. Afstand nemen van de dagelijkse 
praktijk. Onderkennen van feiten, trends en toekomstige ontwikkelingen. Deze 
in een ruimere context en lange termijn perspectief van eigen werkterrein, 
vakgebied en/of organisatie(-onderdeel) plaatsen.    
    
- Neemt initiatief voor strategische beleidsontwikkeling   

      
- Schat het belang in van juridische, politieke, onderwijskundige en/of 

maatschappelijke ontwikkelingen, onderkent trends en vertaalt deze naar 
strategische keuzen en acties voor de (het) organisatie(deel).  
       

- Stimuleert en faciliteert anderen om bij te dragen aan strategische beleidsvorming.
        
      

 2.4: Resultaatgerichtheid 
 

 
Gericht zijn op het vertalen –concretiseren- van doelen en het realiseren van 
resultaten conform tijdpad, normen en afspraken.   
      
- Realiseert verbeteringen in werkzaamheden en randvoorwaarden, zowel binnen als 

buiten het eigen aandachtsgebied.     
     

- Stelt meetbare (strategische) doelstellingen op en definieert daarbij de resultaten 
op langere termijn.      
  

- Maakt afspraken over de wijze waarop lange termijndoelen van de organisatie 
behaald moeten worden; toetst en borgt naleving van afspraken.  
      

- Stimuleert anderen in het stellen en realiseren van nieuwe doelen en vertoont hierin 
voorbeeldgedrag.      
     

- Faciliteert anderen of neemt obstakels voor anderen weg, zodat 
gemeenschappelijke doelen kunnen worden bereikt.    

 3.1: Samenwerken 
 

De bereidheid en het vermogen om samen te werken met anderen aan een 
gemeenschappelijk doel, ook wanneer dit doel niet onmiddellijk van persoonlijk 
belang is.       
     
- Moedigt anderen aan om samen te werken en hun ideeën te uiten  

   
- Komt met ideeën om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.  

      
- Stimuleert medewerkers/collega's om periodiek met elkaar informatie/kennis te 

delen.        
- Bevordert de goede verstandhouding en geeft opbouwende kritiek en feedback.
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 3.2: Betrokkenheid 
 

Zich verbonden voelen met en loyaal zijn aan de organisatie en het werk. 
       
- Heeft voortdurend zicht op het functioneren van medewerkers en/of collega's en 

corrigeert of ondersteunt waar nodig.     
     

- Weet anderen te motiveren en te binden ten behoeve van een gezamenlijk doel.
        
  

- Draagt de doelen en waarden binnen en buiten de organisatie uit.  
      

 3.5: Klantgerichtheid 
 

Het vermogen in te spelen op en tegemoet te komen aan vragen, wensen, 
behoeften en belangen van zowel interne als externe klanten en het vermogen 
om het brede begrip ‘klantrelatie’ te vertalen naar de eigen context en daar toe 
te passen.       
  
- Denkt spontaan met de klant mee, hoort zonodig de vraag achter de vraag en ziet 

mogelijkheden en beperkingen.     
     

- Vertaalt de informatie van de klant door naar een realistisch concept gericht op 
toegevoegde waarde voor klanten.     
     

- Onderneemt extra acties om de relatie met klanten op te bouwen en/of te 
bestendigen.       
      

- Stimuleert en faciliteert anderen om actief klantgericht te opereren.  
      

 4.3: Omgevingsbewustzijn 
 

Volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut 
deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of het vakgebied. 
  
- Treedt binnen het vakgebied op als vraagbaak voor anderen.  

      
- Vertaalt relevante externe ontwikkelingen naar de eigen organisatie. 

       
- Ondersteunt en stimuleert anderen om informatie uit te wisselen over relevante 

ontwikkelingen.       

 5.2: Integriteit 
 

Handelen – in woord en gedrag-  in lijn met algemeen aanvaarde sociale en 
ethische normen en waarden, ook onder moeilijke omstandigheden en/of druk 
om hier vanaf te wijken. Het daarop aanspreekbaar zijn en het aanspreken van 
anderen hierop.       
   
- Stimuleert respect en openheid in de omgang met anderen.  

       
- Handelt consistent naar en vanuit overtuiging.    

     
- Laat voorbeeldgedrag zien in respect, eerlijkheid en betrouwbaarheid. 

       
- Signaleert niet integer gedrag en onderneemt daarop actie.  

      

 6.5: Flexibiliteit 
 

Het vermogen zich effectief aan te passen bij zich wijzigende omstandigheden, 
weerstand, problemen of kansen door zijn werkwijze te variëren, teneinde het 
gestelde doel te bereiken.      
  
- Ziet wanneer er behoefte is aan, dan wel een noodzaak is voor verandering en 

ontplooit hiervoor initiatieven.     
      

- Wisselt gemakkelijk van gedragsstijl als de situatie daarom vraagt.  
      

- Stimuleert anderen tot het zich eigen maken van verschillende gedragsstijlen.
       

- Helpt anderen in een nieuwe situatie te herkennen welke nieuwe competenties ze 
zouden moeten ontwikkelen om hier mee om te gaan.   
     

 7.1: Coachen 
 

Het stimuleren en motiveren van anderen gericht op hun persoonlijke 
ontwikkeling en het geven en ontvangen van feedback in een open 
verstandhouding. 
       
- Beschikt over een breed repertoire aan coachingsvaardigheden.  

      
- Helpt anderen om gedragspatronen te doorbreken of te versterken.  

    
- Leeft zich in de ander in en bouwt verder op zelfvertrouwen van de ander. 
     
-  Stimuleert anderen hun competenties in te zetten en te vergroten. 

 


