
 
 

 
 

 

STRATEGISCH FINANCIEEL ADVISEUR 
(32-36 uur per week, schaal 12, max € 5.520,-) 

 
Voor de gemeente Barneveld zijn wij op zoek naar een strategisch financieel adviseur. 

 

GEMEENTE 

De gemeente Barneveld is een centraal gelegen middelgrote gemeente met een veelzijdig 

karakter, met aantrekkelijke en ambitieuze projecten. Barneveld voert als gemeente veel 

werkzaamheden zelf uit. Ze spelen actief in op ontwikkelingen in de maatschappij en zijn er 

voor de Barneveldse samenleving. Ze gaan met hun ambitie ‘Blij met Barneveld’ voor een 

positieve ‘klantbeleving’. Dat betekent niet dat ze iedereen tevreden kunnen houden. Het 

betekent wel dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de inwoners de contacten met 

de gemeente als positief ervaren. 

Geen blije inwoners zonder blije medewerkers! Werken bij Barneveld betekent ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk. Als medewerker ben je regisseur van je eigen 

loopbaan geef je betekenis aan de kernwaarden Gastvrij, Ondernemend, Verbindend en 

Wendbaar. Je kent je kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelpunten en stelt jezelf continu de 

vraag: wat is mijn bijdrage aan Blij met Barneveld? 

 

AFDELING 

De afdeling Bedrijfsvoering is één van de zes afdelingen van de gemeente Barneveld en 

bestaat uit de teams Finance & Control, Administratie, Belastingen, Informatisering & 

Automatisering en Personeel & Organisatie (totaal 55 fte). De afdeling is verantwoordelijk voor 

een goede en stabiele (interne) dienstverlening waarin zowel voor de klant als voor de eigen 

organisatie optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van automatisering en 

digitalisering. Je komt te werken binnen het team Finance & Control (F&C). Het team F&C 

bestaat uit ruim 7 fte.             

 

WAT GA JE DOEN? 

Wij zoeken een ervaren financieel professional die vanuit een brede oriëntatie op het 

vakgebied een innovatieve bijdrage kan leveren aan de organisatie. Projecten die momenteel 

op de rol staan, zijn; 

 VNG congres 

 Herziening financiële verhoudingen 

 Vennootschapsbelasting 

 Blockchain 

 ‘In Control Statement’ 



 
 

 
 

FUNCTIE 

 Je zet een gedragen financiële strategie neer, door  financieel beleid en kaders te 

ontwikkelen en je weet deze te borgen binnen de organisatie, waarbij je fungeert als 

verbinder; 

 Je weet op een doortastende wijze financiële tools (beleid en beheersinstrumenten) 

door te ontwikkelen, met als doel om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de 

dienstverlening van het team Finance & Control (F&C) te verhogen; 

 Je adviseert duurzaam, je beoordeelt de omgeving en doorziet de financieel-

economische gevolgen van veranderende wet- en regelgeving, beleidsveranderingen 

en gebeurtenissen; 

 Doordat je op directie- en collegeniveau aan tafel zit, signaleer je risico´s, verbeter- 

en/of knelpunten organisatiebreed en weet je met jouw adviezen en financiële 

inzichten de organisatie en het bestuur in staat te stellen de juiste beslissingen te 

nemen; 

 Weet jij daarnaast ook nog eens het team F&C te motiveren en enthousiasmeren en 

de financieel adviseurs (inhoudelijk) te coachen, en een sparringpartner te zijn voor 

je collega strategisch financieel adviseur? Dan is dit jouw nieuwe uitdaging! 

 

PROFIEL 

 Een afgeronde HBO / WO opleiding en aantoonbaar WO werk- en denkniveau; 

 Gedegen, actuele financiële kennis is een vereiste en ervaring met gemeentelijke 

P&C-cyclus en gemeentelijke administratie is een pré; 

 Kennis van de VPB, de BBV en grondexploitaties is een pré; 

 Minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie; 

 Inzicht in de laatste financiële trends en ontwikkelingen; 

 Analytisch vermogen, besluitvaardigheid en goede communicatie- en 

adviesvaardigheden; 

 Ervaring en inzicht in maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

 Politiek inlevingsvermogen; 

 Creativiteit, relativeringsvermogen, flexibiliteit en denken in mogelijkheden.   

 

AANBOD 

Barneveld biedt een functie binnen een dynamische en ambitieuze organisatie, met volop 

ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Afhankelijk van opleiding en ervaring biedt de 

gemeente een salaris tussen de € 3.685,- en € 5.520,- bruto per maand op basis van 36 uur 

per week en een vrij besteedbaar persoonlijk budget (IKB) van 17,05% (salarispeil 1 januari 

2018). Dit kun je inzetten voor diverse doelen, zoals kopen van vakantie-uren, extra inkomen 

door uitbetaling en financieren van een (deel van je) opleiding. 

Daarnaast hebben ze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en bieden ze 

mogelijkheden voor een goede balans tussen je werk- en privéleven. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTERESSE EN PROCEDURE 

Public Search verzorgt de werving en selectie voor deze functie. Voor vragen over deze 

vacature of bij interesse, neem contact op met Klaartje Vaandrager via telefoonnummer: 06-

18085359 of mail kvaandrager@publicsearch.nl 
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