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SENIOR FINANCIEEL ADVISEUR 
GEMEENTE ‘S- HERTOGENBOSCH 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Met haar ongeveer 155.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een 
dynamische gemeente. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd 
om haar gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische 
levendigheid. De afgelopen decennia ook meer en meer om haar 
moderne, dynamische en bedrijvige karakter. Een stad met een sterke 
identiteit. De gemeente ’s-Hertogenbosch behoort met bijna 155.000 
inwoners en ca. 1.600 medewerkers tot de top 20 grootste gemeenten 
van Nederland. De gemeente is trots op de stad. Een aantal 
basiskwaliteiten zijn o.a.: de gastvrijheid (door een bruisende binnenstad 
met een toonaangevende Retail- en horecasector), de strategische 
provinciale ligging (aantrekkelijk werken, wonen en/of tijdelijk verblijven), 
het ecosysteem met voedingsinnovatie en ondernemende initiatieven 
(Grow campus), Data Science Universiteit (JADS), Internet of Things (IoT 
stadslab) en landelijk bekende opleidingsinstituten (Avans en Agrarische 
Hogeschool). 
 
De organisatie 
De ondernemende gemeente wil de komende jaren de relatie met burgers, 
ondernemers en andere organisaties verder intensiveren en versterken. 
‘Buiten’ is de primaire focus bij alles wat men doet. In de organisatie 
werken ruim 1.600 medewerkers en is opgebouwd uit 6 sectoren, 
waaronder de sector Stadsontwikkeling. Vanuit de sector 
Stadsontwikkeling (SO) geven zij vorm aan de (fysieke) ontwikkeling van 
deze bruisende en prachtige stad. 
 
De afdeling Financiën, Management en Informatievoorziening 
Je gaat werken bij het team Advisering van de afdeling Financiën 
Management, Informatievoorziening (FMI) van de sector 
Stadsontwikkeling.  

 
Het team Advisering bestaat uit 6 medewerkers en heeft als hoofdtaak de 
advisering van directie, management en lijn van de sector.  
Vanuit ‘de basis op orde’ wordt de financiële administratie degelijk 
ingericht en wordt gewerkt aan verbetering en innovatie van de financiële 
functie. Het team draagt mede zorg voor en analyse van (management-
)informatie en advies aan de Directie, het Sectoraal Management Team 
(SMT) en de lijnafdelingen.  Van daaruit werken ze aan innovatie en 
doorontwikkeling van de Sector en de Financiële functie en geven ze de 
komende jaren inhoud aan diverse veranderingen op financieel gebied. 
Voorbeelden hiervan zijn: professionalisering van Sector- en 
Afdelingsplannen, optimaliseren van stuurinformatie, implementatie van 
fiscale wet- en regelgeving binnen de sector, traject vormgeven van past, 
present naar future Control en Sparringpartner van de lijn. 
 
Binnen Stadsontwikkeling voert FMI ook de administratie van het 
gemeentelijk Grondbedrijf en is medeverantwoordelijk voor (de analyse 
van) een aantal Gemeenschappelijke Regelingen en (Publiek-Private) 
Samenwerkingsverbanden. 
Vanuit FMI worden ook de financiële cyclusproducten, waaronder 
Begroting, tussentijdse Marap en Jaarrekening opgesteld, zij analyseren 
deze producten en zijn daarmee sparringpartner van directie, SMT en 
lijnafdelingen. 
 
Wat ga je doen? 

- Je adviseert en ondersteunt de lijnafdelingen en directie over 
bedrijfsvoering in brede zin 

- Je ondersteunt en treedt op als sparringpartner van de lijn en 
management 

Geerts & Partners is voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch op zoek naar een ervaren en daadkrachtige financial 
voor de afdeling Financiën, Management en Informatievoorziening van de sector Stadsontwikkeling. 

 

Gevraagd wordt: 

 Academisch werk- en denkniveau 

   Financiën, fiscaliteiten 

   Bedrijfseconomie, control 
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- Je stelt de bestuurlijke verantwoording van een aantal (Publiek-
Private) Samenwerkingsverbanden (PPS) in het kader van 
Algemeen Beheer Deelnemingen op 

- Samen met je collega’s stel je de financiële sectorproducten voor 
de P&C- cyclus op (sectorplan, begroting, jaarrekening en de 
tussentijdse Marap) 

- Je adviseert en levert input bij bestuurlijke besluitvorming op 
financieel gebied 

- Je levert een actieve bijdrage aan het verbeteren van de primaire 
processen van de lijnafdelingen (efficiency, effectiviteit en 
kwaliteit). 

 
Persoonlijk profiel 
Je bent een stevige persoonlijkheid, die snel positie weet te pakken. 
Daarbij ben je analytisch en doortastend. Een verbinder en teamspeler, die 
graag met anderen samenwerkt om resultaten te bereiken. Vanuit een 
integrale benadering schrijf je voorstellen in begrijpelijke taal. Je bent in 
staat veranderingen door te voeren met gevoel voor nieuwe 
ontwikkelingen (o.a. datasturing, smart city). Een strategische 
gesprekspartner, die politiek en bestuurlijk sensitief is. Betrouwbaar en 
integer. We verwachten van jou dat je met veel ambitie en enthousiasme 
een bijdrage levert aan het werk en de doorontwikkeling van team, 
afdeling en Sector. 
 
Wat breng je mee? 

- Academisch werk- en denkniveau op het gebied van financiën, 
bedrijfseconomie en/of controlling 

- Ervaring met het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving 
en affiniteit hiermee 

- Kennis van gemeentefinanciën BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording gemeenten en provincies) of bereid deze kennis 
op te doen 

- Kennis van fiscaliteiten (BTW, Vpb) is een pré  
- Kennis van en ervaring met financiële 

informatievoorziening/financiële pakketten 
 
Geboden wordt: 
Een uitdagende en interessante functie in een organisatie die zichzelf en 
de stad steeds verder ontwikkelt. Een salaris dat afhankelijk van leeftijd, 
opleiding en ervaring maximaal € 5.872, - bruto per maand bedraagt, 
(schaal 11/uitloop 12) op basis van een 36-urige werkweek. Aanvullend 
een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05% van je salaris met daarnaast 
een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.   
 
Geïnteresseerd? 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan uiterlijk 
voor 12 december 2021 en upload je sollicitatie via onze website: 
https://www.geerts-partners.nl/vacatures. 
Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 
voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur.  
 
De voorselectiegesprekken (online) vinden plaats op 14 en 15 december 
2021. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 51.  
Wil je meer informatie over de functie bel dan met Carelien Liebrecht, 
bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 00 06. 
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
 
 
 
   

 

     € 5.872, - schaal 11, met uitloop 12 

         IKB 17,05% 

    Informele sfeer 

       32-36 uur 

Geboden wordt: 


