
 

Vacature Manager Financiën en ICT voor 32 uur per week 

De Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (hierna VKB) zoekt voor haar Management Team een 

financieel expert met affiniteit voor ICT.  

Wie zijn wij? De VKB biedt namens de gemeenten Eemsdelta, Het Hogeland, Oldambt, Pekela en 

Veendam schuldhulpverlening aan inwoners die financiële problemen hebben. Het doel van onze 

dienstverlening is om inwoners bij te staan wanneer er geldzorgen zijn en hen mee te helpen 

financieel zelfredzaam te worden. Afhankelijk van de situatie biedt de VKB passende dienstverlening.  

Wij hebben een ontwikkeling doorgemaakt naar een hybride organisatie. Het kantoor van de VKB is 

gevestigd in Appingedam. Ook werken wij op diverse gemeentelijke locaties. De VKB kent een 

thuiswerkbeleid en is volledig ingericht om ook werken op afstand mogelijk te maken. Hiermee zijn 

wij een wendbare organisatie die haar dienstverlening zo toegankelijk mogelijk aanbiedt. De VKB 

heeft ongeveer 60 medewerkers, het Management Team bestaat uit 5 leden.  

De VKB heeft in 2021 een nieuwe visie en missie geformuleerd. De VKB is dé inwonersgerichte, 

betrouwbare, deskundige dienstverlener die inwoners met geldzorgen bijstaat. De VKB heeft een 

ondernemende houding en levert maatwerk vanuit een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen. Dit doet 

VKB samen met andere organisaties om zo op integrale wijze een bijdrage te leveren aan een meer 

duurzame toekomst voor onze inwoners. Waar wij aan werken vanuit onze missie is een 

schulden(zorgen)vrije toekomst voor alle inwoners. Daarbij hebben wij de ambitie geformuleerd om 

in 2025 alle inwoners met geldzorgen in beeld te hebben en bieden wij hen passende hulp. Wij 

werken vanuit de volgende kernwaarden: Inwonergericht, Deskundig, Betrouwbaar en 

Resultaatgericht.  

Vanaf 1 januari 2022 werken wij vanuit een nieuwe organisatiestructuur die de vertaling is van de 

visie en missie. We zijn dus als VKB flink in beweging en je komt dus in een organisatie waar 

ontwikkelkansen zijn.  

Wie ben jij? Jij brengt de nodige leidinggevende ervaring mee en hebt misschien al een keer deel uit 

gemaakt van een Management Team van een organisatie. Je bent financieel goed onderlegd en bent 

goed in staat om onze bedrijfsadministratie en klantadministratie aan te sturen en te beheren. Ook 

het opstellen van jaarrekening en begroting en het in contact staan met de accountant en het VKB 

bestuur is een rol die je goed past. Je bent in staat om creatief mee te denken over 

toekomstscenario’s betreffende onze financiële positie en met concrete voorstellen te komen voor 

directie en bestuur.  

Onze organisatie is flink in beweging en jij loopt warm voor verbeter- en veranderprocessen. De 

komende periode willen we een verdiepingsslag maken met ons informatie management, zowel wat 

betreft de financiële rapportage richting onze opdrachtgevende gemeenten als wat betreft de 

interne informatieverwerking in onze organisatie. Onderdeel van de organisatieverandering bij de 

VKB is het opnieuw ontwerpen van onze IT omgeving. Je beheert het grootste contract van de VKB 

met de IT leverancier, waarvoor in 2022 een Europese aanbesteding op de planning staat. Voldoende 

kansen om mee te ontwikkelen en de VKB naar de toekomst verder te professionaliseren.  

Over de functie.  

- Aansturen van de (per 1/1/2022 nieuw te vormen) afdeling Financiën en ICT  

- Advisering aan directie en bestuur van de VKB 

- Lid van het Management Team VKB 



 

- Inrichten, onderhouden, waarborgen en ontwikkelen van een gedegen financiële 

administratie; 

- Inrichten, onderhouden en ontwikkelen van een gedegen ICT omgeving;  

- Door ontwikkelen van onze dienstverlening Schuld Regeling;  

- Vanuit het Management Team mede sturing geven aan de VKB organisatie als geheel.  

Kerntaken 

- Dagelijkse leiding over de afdeling Financiën, ICT en schuldregeling. Het coachend en sturend 

leiding geven aan de medewerkers in het team, waaronder het voeren van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken.  Dit betreft ongeveer 10 – 12 medewerkers. 

- Het adviseren van het managementteam en het doen van verbetervoorstellen op financieel 

en ICT gebied. 

- Het verrichten van werkzaamheden voor begroting, (tussentijdse) financiële verslagen en de 

jaarrekening en deze toelichten en bespreken met directie en bestuur. 

- Het opstellen, verzorgen en door ontwikkelen van diverse financiële rapportages en 

overzichten, waaronder maandrapportages en tussentijdse verlies en winst rekeningen ten 

behoeve van directie en bestuur. 

- Het voorbereiden, verzorgen en aanleveren van informatie aan de accountant ten behoeve 

van de controle van fiscale aangiftes en de jaarrekening. 

- Het toezien op en bewaken van een juiste leningenadministratie en kredietverstrekking. Het 

verzorgen van incasso’s en betalingsherinneringen en de bewaking hiervan. 

- Het beheren van de algehele verzekeringsportefeuille, waaronder de brand-, auto-, inboedel-

, aansprakelijkheids- en schadeverzekeringen. 

- Het verzorgen, toezicht houden en bewaken van het betalingsverkeer tussen VKB en derden. 

- Het zorgdragen voor het laten uitvoeren van de salarisadministratie door derden, het 

bijhouden en vertalen van ontwikkelingen hieromtrent (inclusief specifieke wet- en 

regelgeving). 

Gevraagd kennisniveau 

- HBO werk en denkniveau, bij voorkeur HEAO-BE/BA of SPD. 

- Kennis van actuele wet- en regelgeving, zowel fiscaal als m.b.t. financiële verslaglegging en 

regelgeving. 

- Kennis van overheidsfinanciën op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

- Kennis van de salarisadministratie en specifieke wet- en regelgeving. 

- Kennis van kredietverstrekking en specifieke wet- en regelgeving. 

- Kennis van en affiniteit met ICT vraagstukken in organisaties.  

Overige informatie: 

- Het betreft een functie voor 32 uur per week, voor de duur van éen jaar met uitzicht op een 

vaste baan. 

- Salaris conform CAO SGO afhankelijk van opleiding en ervaring inschaling in functieschaal 11. 

- Je kunt tot uiterlijk woensdag 15 december door je motivatie en C.V. te sturen naar 

solliciteren@vkb.nl reageren. 

- De gesprekken vinden plaats op maandag 20 december en  woensdag 22 december. 

Voor vragen kun je contact opnemen met: Sharon Smit, directeur via email:  s.smit@vkb.nl 
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Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


