
   

 

 

 

 

 

 

 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 ThuisinBouwen 

 financieel directeur 
 
 Leider met visie en overtuigingskracht 

 
 
Standplaats:  Meerkerk, hoofdvestiging   
 

 
1. ORGANISATIE 
 

Nederland heeft meer woningen nodig en daar levert ThuisinBouwen met circa 150 medewerkers 
als bouwpartner met trots een bijdrage aan. ThuisinBouwen heeft de komende jaren enorme 
groeiambities. Zij bouwen duurzame, luxere grondgebonden woningen van hoge kwaliteit. Of het 
nu gaat om één woning of een grootschalig bouwproject: haar doel is om de klant volledig te 
ontzorgen. Vanaf het initiatief denken zij mee. Zij ontwerpen woningen, zijn betrokken bij de 
ontwikkeling van bouwplannen en begeleiden de bouw tot aan de oplevering. Ook bieden zij 
ondersteuning op het gebied van marketing. Kortom: zij bieden totaaloplossingen op maat. Dat is 
uniek! Ze zijn dan ook al vier keer bekroond tot Beste Bouwbedrijf van het Jaar. 

ThuisinBouwen heeft vier vestigingen: Meerkerk, De Lier, Blaricum en Steenbergen Op dit 
moment heeft de groep een omzet van 90 miljoen euro. 

 

Naar de website: https://thuisinbouwen.nl  
 

 

2.  FUNCTIE 

Als financieel directeur vorm je met de algemeen directeur en commercieel directeur de directie van 
ThuisinBouwen. Samen werken zij aan de verdere professionalisering van de organisatie. Vanuit hun 
expertise geven zij vorm aan de strategische koers, denken zij met het MT na over de verbetering van 
de bedrijfsvoering en sturen zij de afdelingen aan. 

 
De belangrijkste taak is het managen van de financiële organisatie. Hiervoor stuur je de financiële 
afdeling aan, maar ook HRM en ICT, in totaal circa 10 medewerkers. Je houdt continu toezicht op de 
controlling binnen de organisatie en draagt bij aan de verbetering van 
managementinformatiesystemen. 
 
 
 
 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

https://thuisinbouwen.nl/


   

 

 

 

 

 

 

 Het opstellen van financiële (liquiditeits)prognoses, maandrapportages, jaarverslagen en 
jaarrekeningen; 

 Het analyseren van resultaten en prestaties; 

 De voorbereiding van onderzoeken naar bedrijfs- en financiële investeringen; 

 De beoordeling van belangrijke overeenkomsten en juridische constructies; 

 Het vormgeven van interne en externe berichtgeving over de financiële situatie van de 

organisatie; 
 
 
4. PROFIEL 
 

 Als financieel directeur is het belangrijk dat je leiderschap toont en makkelijk samenwerkt. Niet 

alleen met je collega’s, maar ook met externe partners zoals banken en accountants. Daarnaast 

verzorg je ook de interne en externe berichtgeving rondom de financiële situatie. Je werkt 

nauwkeurig en met oog voor detail heb je een duidelijke visie en beschik je over de overtuigingskracht 

om anderen in deze visie mee te nemen. Verbeterpunten, kansen en risico’s signaleer je direct. Al in 

een vroeg stadium kun je hierop anticiperen. Ook durf je belangrijke besluiten te nemen. Zo zorg 

jij ervoor dat ThuisinBouwen financieel gezond blijft en zij  waardevolle projecten kunnen blijven 

realiseren. 

 
 
5.  PERSOONLIJKE KWALITEITEN en COMPETENTIES 
 

 Je beschikt over hbo-werk- en denkniveau middels een financiële, eventueel aangevuld met een 
RA of RC opleiding. 

 Je ruime ervaring hebt in een vergelijkbare rol bij een soortgelijke productie-en/of 
projectorganisatie, bijvoorbeeld binnen bouw of affiniteit daarmee. 

 Je bent op financieel gebied inhoudelijk en bedrijfsmatig sterk onderlegd. 

 Je bezit kennis van juridische zaken, fiscale zaken, , ict, verzekeringen en 
risicomanagement. 

 

 Inspirerend Leidinggeven, coachen(stijlflexibiliteit)  

 Probleem analytisch vermogen 

 Strategisch, pragmatisch, gedreven en energiek. 

 Helicopterview 

 Communicatief sterk en goed kunnen luisteren 

 Integer 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ThuisinBouwen BIEDT U 



   

 

 

 

 

 

 

 
Een zeer zelfstandige functie, op termijn een mogelijke participatie, loon conform de UTA cao, 
uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, leuke collega’s die houden van (sportieve) 
uitjes en borrels, een inspirerende en no-nonsense organisatie met waardevolle en betekenisvolle 
ambities.  
 
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kun  je contact opnemen met: 
 
mr. Erik Batenburg 
06-12479826 
erik.batenburg@beljonwesterterp.nl  
 

mailto:erik.batenburg@beljonwesterterp.nl

