
Verantwoordelijkheden Activiteiten (voorbeelden) KPI’s (voorbeelden)

Resultaatgebied 1 Contributie aan strategie en business plan

Contributie aan de formulering 
van de strategie en het 
businessplan van Mobility 
Service en creëert een plan 
voor de eigen afdeling, op een 
dusdanige manier dat Mobility 
Service optimaal kan presteren. 
Geeft richting aan de activitei-
ten van de financiële afdeling 
die fungeren als basis om de 
gedefinieerde doelen op een 
efficiënte en effectieve manier te 
behalen.

• Contributie aan de ontwikkeling en 
formulering van de strategie en 
het businessplan van Mobility Service. 
• Initieert en formuleert het financiële 
budget voor Mobility Service.
• Implementeert en controleert 
rapporteert het goedgekeurde budget.

• Kwaliteit van de contributie 
aan de strategie en het 
businessplan van Mobility 
Service.
• Controle op het budget.
• Maandelijkse rapportage.

Resultaatgebied 2 Control

Optimalisatie en implementatie 
van de finance & control policies. 
Het adviseren van onderhavige 
onderwerpen, overeenkomstig 
met de Mobility Service policies 
en wettelijke regelingen. Bege-
leidt Mobility Service naar 
efficiënte en effectieve strate-
gie- en businessplan implemen-
tatie en doelrealisatie.

• Fine-tuning en optimalisatie van de 
finance & control policies overeen-
komstig de Mobility Service policies en 
wettelijke regelingen.
• Adviserende en ondersteunende rol 
directie (gevraagd en ongevraagd) over 
interne, financiële en management 
control.
• Waarborg een adequaat en effectief 
niveau van de interne organisatie en 
controls (Checks&Balances).
• Continue optimalisatie van het interne 
control framework.

• Overeenkomstig policies en 
procedures. 
• Klanttevredenheid.
• Resultaat van score bij 
financiële audits.
• Sluitende boekhouding.

Resultaatgebied 3 Planning & Control Cyclus 

Plan, organiseer, coördineer en 
ondersteun het budgetering 
proces, op zo’n manier dat er 
een basis onstaat om gedegen 
management beslissingen te 
kunnen nemen.

• Initieer en voer de jaarlijkse planning & 
control cyclus uit.
• Coach/adviseer de directie van Mobility 
Service gedurende het planning en 
budgettering proces.
• Prepareer geconsolideerde budgetten 
en voorspellingen (forecasts) en stem 
deze af met de directie van Mobility 
Service.
• Definieer, manage en monitor 
budgetten en forecasts overeenkomstig 
met de wettelijke regelingen.

• Alignment met businessplan 
& bedrijfstrategie.
• Klanttevredenheid.

Functieprofiel Financieel Manager (M/V)
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Resultaatgebied 4 Reporting

Verzeker dat alle financiële 
rapporten op tijd en accuraat 
worden opgeleverd, binnen de 
door de directie van Mobility 
Service vastgestelde of wette-
lijke deadlines op zo’n manier 
dat er een compleet en actueel 
overzicht van de 
bedrijfsresulaten wordt 
gegeven.  

• Definieer reporting formats, frame-
work en procedures.
• Produceer interne en externe rappor-
ten in overeenstemming met policies, 
regels en regulaties.
• Analyseer financiële resultaten en 
trends gebaseerd op de actieve portfo-
lio en defineer verbetermogelijkheden.
• Monitor en manage de financiële kwa-
liteit van de (dubieuze) debiteuren op 
zowel leeftijd als integriteit.

• Correcte en tijdige oplevering 
van rapporten, intern en extern 
• Accurate, complete en tijdige 
oplevering van maand- en 
jaarcijfers.
• Efficiënt en effectief 
intern control framework van 
de eigen afdeling.
• Stringent debiteurenbeleid 
met vastgestelde scores op 
storneringen en afschrijvingen.

Resultaatgebied 5 Proces management

Verzeker dat alle financiële 
procedures en processen up-to-
date zijn en initieer aanpassin-
gen, indien mogelijk, in lijn met 
externe regels en reguleringen.  

• Ontwikkel, verbeter en implementeer 
financiële, boekhoudkundige en 
administratieve processen en 
procedures overeenkomstig wettelijke 
omstandigheden en op aanvraag van 
de directie van Mobility Service op zo’n 
manier dat de financiële organisatie 
efficiënt en effectief kan functioneren.
• Digitaliseer continu de financiële 
processen en activiteiten op alle 
organisatieniveaus.

• Mate waarin financiële en 
administratieve processen en 
procedures binnen Mobility 
Service geïntegreerd zijn. 
• Klanttevredenheid.
• Mate waarin processen 
gedigitaliseerd zijn.

Resultaatgebied 6 Compliancy & Risk Management

Controleer en check alle 
financiële activiteiten op zo’n 
manier dat Mobility Service 
voldoet aan alle wettelijke 
regels, reguleringen en 
fiscaliteit. Controleer en verbeter 
het risk management beleid van 
Mobility Service in de breedste 
zin van het woord.

• Control/check alle veranderingen en 
vroegtijdige beëindigingen binnen de 
contracten met financiële instellingen.
• Overleg met lokale autoriteiten de wet-
telijke rapportages en fiscale zaken.
• Bereid de externe accountants & 
auditors bezoeken voor in samenwerking 
met de financiële afdeling en directie van 
Mobility Service.
• Risk management op het gebied van: 
kredietacceptatie, cyber security, risico 
van verlies van de activa, risico van ex-
ploitatie, risico door overheidsregelingen, 
economische en technische risico’s.

• Overeenstemming met 
fiscale en statutaire verplich-
tingen.
• Resultaat van externe 
accountants & auditors.
• Vaststellen en controleren 
van risico KPI’s en de “risk 
apetite” in overleg met de 
directie.

Functieprofiel Financieel Manager (M/V)
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Functieprofiel Financieel Manager (M/V)

Plan, structureer, organiseer, 
manage en controleer de 
financiële organisatie inclusief 
de processen, afdelingsmede-
werkers en business partners, 
op zo’n manier dat het bedrijfs-
budget en doelen bereikt 
kunnen worden.

• Definieer de taken, structuur en missie 
van de financiële organisatie.
• Definieer en manage KPI’s en doelen 
voor alle financiële activiteiten, in lijn met 
het bedrijfbudget en –doel.
• Garandeer de kwaliteit van de 
financiële afdeling (mensen), kwantiteit, 
motivatie en gedrag.
• Garandeer dat de financiële informatie 
en rapporten voldoen aan de Mobility 
Service-standaarden en verwachtingen.

• Processen omschreven en 
functioneel.
• Financiële rapporten op tijd en 
conform de vereisten (wettelijk 
en Mobility Service).
• Klanttevredenheid.

Resultaatgebied 7 Organisatie & Management


