
   

 
 

 

 
 

FUNCTIEPROFIEL  
SENIOR FINANCIEEL ADMINISTRATEUR BIJ OMDENKEN  
Standplaats Utrecht, per 1 april 2023 
 
Financieel en organisatorisch wonder met oog voor detail, een proactieve 
houding en gevoel voor humor  
 
 
1. OMDENKEN  
 Omdenken is het bedrijf van grondlegger/creatief directeur Berthold Gunster en 

partner/zakelijk directeur Annemargreet Dwarshuis. Omdenken is een manier van denken 
waarmee je van een probleem een mogelijkheid maakt. Deze filosofie is de basis voor alles wat 
Omdenken bedenkt, produceert en uitgeeft. Met een team trainers en acteurs verzorgt 
Omdenken sinds 2001 trainingen, shows en workshops voor organisaties en particulieren in 
binnen- en buitenland. Meer dan 750.000 mensen volgden inmiddels een programma. Over 
het Omdenken gedachtegoed schreef Berthold Gunster dertien bestsellers.  

 Daarnaast staat Berthold Gunster met zijn zoon en de band ‘De jongens van Omdenken’ in de 
theaters in het hele land. 

 
 Vanuit het kantoor in hartje Utrecht is het Omdenkenteam elke dag hard bezig om alle 

omdenkers in het land te verrassen en vermaken met nieuwe content. Via de website, 
podcasts, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, nieuwsbrieven, YouTube: op alle mogelijke 
manieren wordt de Omdenkfilosofie onder de aandacht gebracht. Zo zijn er ook spellen, 
kaartspellen, agenda’s, scheurkalenders, wenskaarten en andere omdenkproducten.  

 Vanuit het kantoor worden alle zakelijke boekingen verwerkt, bestellingen afgehandeld, de 
succesvolle theatershow geproduceerd en de uitgeverij gerund. In coronatijd zijn succesvolle 
webinars ontwikkeld, zowel in het Nederlands als in het Engels, die ook nu nog vanuit de eigen 
studio gegeven kunnen worden. Sinds begin 2021 geeft het bedrijf als uitgeverij de eigen 
boeken uit.  

 
 Omdenken heeft een platte organisatiestructuur met, naast de directie, een team van negen 

zelfstandige professionals, die elk verantwoordelijk zijn voor een eigen deelgebied: 
marketing/communicatie, vormgeving, sales, officemanagement, uitgeverij en financiën. 
Daarnaast is er een team van ca. 15 tot 20 vaste externe technici, trainers en acteurs. 

 
 Het merk Omdenken is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip; de socialmediakanalen 

en podcast bereiken een miljoenenpubliek. Ook internationaal slaat Omdenken de vleugels uit; 
de bestsellers worden in steeds meer talen vertaald (Duits, Engels, Italiaans, Portugees, 
Koreaans, Servisch), bedrijfstrainingen zijn gegeven in België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, 
Griekenland, Zwitserland, Spanje, Oostenrijk, Turkije en Singapore.  

 



   

 
 

 

 
 

Omdenken is een bedrijf waar dingen organisch verlopen. We zijn een klein team, waar het 
persoonlijke en het zakelijke elkaar afwisselen. Geen dag is hetzelfde. Verwacht geen 
vijfjarenplannen, KPI’s, PowerPointpresentaties en formele procedures. De sfeer is open, 
creatief en dynamisch. Elk nieuw idee is welkom. Geeft iets energie en werkt het? Dan doen we 
er meer van! Werkt het niet? Dan stoppen we er weer mee. Feedback wordt eerlijk en direct 
gegeven. De stem van de jongste medewerker weegt daarbij even zwaar als die van de 
oprichters. Wat telt is het argument. Niet de status, positie of het aantal dienstjaren. 

 
 Meer informatie vind je op de website: https://www.omdenken.nl 
 
 Plaats in de organisatie 

De financieel administrateur werkt zelfstandig en regelt alles wat met financiën te maken heeft, 
in de breedste zin van het woord.  
De financieel administrateur heeft als eerste aanspraakpunt de zakelijk directeur, maar regelt en 
overlegt daarnaast met de verantwoordelijke collega’s de zaken die zij onder hun hoede hebben.   
Daarnaast ondersteunt de financieel administrateur de zakelijk directeur (tevens uitgever) en de 
creatief directeur bij een aantal administratieve zaken die de hele organisatie betreffen. 

 
 
2.  FUNCTIE 
 
Als financieel administrateur bij Omdenken ben je verantwoordelijk voor de financiële en algemeen 
administratieve gang van zaken bij Omdenken. Het betreft deels een nieuwe functie, die op dit 
moment nog door de huidige financieel administrateur (24 uur) en de zakelijk directeur (8 uur) wordt 
gedaan. De nadruk van de functie ligt op de boekhouding en het controleren van alle financiële 
processen. Je ontzorgt daarnaast de directieleden op het gebied van contractbeheer, administratieve 
processen, systemen en (deels) personele administratie.  
Je bent verantwoordelijk voor het inboeken van financiële transacties, het controleren daarvan, het 
factureren en het doen van betalingen. Je hebt regelmatig contact met de externe belastingadviseur, 
die controles doet en de jaarrekening opstelt. Dat doet hij op basis van de door jou tot in de puntjes 
aangeleverde administratie. 

Je bent de financiële vraagbaak voor de trainers en acteurs, leveranciers en andere partners. Je stelt 
(ter ondersteuning van de zakelijk directeur) contracten en overeenkomsten op en ziet er op toe dat 
afspraken worden vastgelegd en nageleefd. 

Je bent verantwoordelijk voor de administratie van de drie B.V.s en de administratieve afhandeling 
van zaken met betrekking tot merkenbescherming, verzekeringen, contracten met het impresariaat 
en andere samenwerkingspartijen. Kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel en je begrijpt dat dat 
ook in details zit. Je staat stevig in je schoenen, bent proactief en lost problemen op. Je werktempo 
ligt hoog, je bent stressbestendig, hebt humor en houdt van reuring. Je schakelt snel tussen de vele 
verschillende taken. 
 



   

 
 

 

 
 

 
3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Je bent verantwoordelijk voor alle uitvoerende financiële en (op hoofdlijnen) administratieve zaken.  
Dat houdt in: 
 
• Financiën: boekhouding van 3 B.V.’s  

o Administreren van inkomsten en uitgaven 
o Crediteuren en debiteurenbeheer 
o Zaken als activa, balans, memoriaals, afschrijvingen, banken, leningen, kas, verkoop op 

locatie, BTW, declaraties, etc. 
o Regelmatig rapporteren W&V en liquiditeit aan de directie 

• Controleren van gedane opdrachten door vaste externe medewerkers 
• Controleren en factureren programma’s aan klanten vanuit ons eigen boekingssysteem 
• Voorraadbeheer uitgeverij (waaronder webwinkel)  
• Ondersteuning bij administratie uitgeverij 
• Waar nodig administratieve ondersteuning van externe HR-professional (bijhouden gegevens, 

planningen, overzichten) 
• Contract- en leveranciersbeheer (huisvesting, systeembeheer, techniek, verzekeringen, 

abonnementen, AVG) van de drie B.V.’s 
• Administratie van merkbescherming Omdenken, Ja-maar en Flipthinking (i.s.m. merkenbureau) 
• Bijhouden en updaten tarieven en overeenkomsten met ZZP’ers (i.s.m. zakelijk directeur) 
• Verbeteren van en meedenken over (nieuwe) werkprocessen  
• Inhoudelijk op de hoogte blijven van de programma’s en producten van Omdenken  
 
 
4. PROFIEL 
 
Omdenken zoekt iemand die energie krijgt van dingen goed regelen. Iemand die het leuk vindt dat het 
team van professionals zijn werk optimaal kan doen. Een sociale, financiële en administratieve 
duizendpoot die goed gedijt in de informele en tegelijkertijd professionele sfeer van een familiebedrijf, 
waarin snel wordt geschakeld en kwaliteit belangrijk is. Je begrijpt de dynamiek van een creatieve 
organisatie, voelt je daar prettig bij en bent tegelijkertijd de rust zelve. Je kunt daarnaast onderscheid 
maken tussen wat belangrijk is, wat urgent is, en wat best eventjes kan wachten. Kortom: je kunt goed 
plannen. 
Je hebt ruime en aantoonbare ervaring met boekhouding in de breedste zin van het woord, weet hoe 
een boekhouding in een bedrijf werkt met meerdere B.V.’s en kunt deze boekhouding geheel en al 
zelfstandig uitvoeren. Daarnaast heb je ervaring met administratief organisatorisch en precies werk. 
Idealiter heb je gewerkt in een dynamische (commerciële en creatieve) omgeving waarin je veel 
eigen initiatief kon tonen, kon samenwerken met veel verschillende collega’s en proactief te werk 
ging.  
  
 



   

 
 

 

 
 

 
We zijn nieuwsgierig wat jij allemaal meebrengt! Je herkent jezelf in elk geval in het volgende:   
 
• Minimaal HBO werk- en denkniveau 
• Organisatorisch en communicatief sterk 
• Meerdere jaren ervaring met (geautomatiseerde) boekhouding in een bedrijfsomgeving 
• Ervaring in een creatieve, dynamische werkomgeving 
• Woonachtig in Utrecht of de bereidheid om je hier te vestigen 
• Je bent ‘van onbesproken gedrag’ en kunt dat aantonen 
 
 
5.  COMPETENTIES EN PERSOONLIJKE KWALITEITEN 
 
De Financieel administrateur bij Omdenken herkent zich in de volgende eigenschappen:  
• Betrouwbaar en consciëntieus 
• Samenwerkingsgericht  
• Gedreven; schakelt snel 
• Stressbestendig en doelgericht 
• Oplossingsgericht en flexibel 
• Plannen en organiseren 
• Humor en relativeringsvermogen 
• Zorgvuldig en oog voor detail 
• Je bent niet allergisch voor honden: er lopen op kantoor regelmatig twee honden rond 
 
 

6. OMDENKEN BIEDT JOU 
 
Het betreft een functie van 32 uur per week met zeer goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals:  

- een premievrij pensioen  
- dagelijks een lekkere lunch  
- wekelijks massage op de werkplek  
- bijzondere bedrijfsuitjes 
- en niet te vergeten een prachtige werkplek in hartje Utrecht aan de Oudegracht  
- thuiswerkvergoeding 
- telefoon vergoed door Omdenken 
- ontwikkelingsmogelijkheden 

 
Deels thuiswerken is geen probleem.  
 
Wij bieden een goed salaris, passend bij je leeftijd en werkervaring. 
 



   

 
 

 

 
 

Omdenken werkt sinds 1 januari 2021 met ‘onbeperkt verlof’; je bent dus vrij je eigen tijd in te delen, 
vakanties te plannen, een sabbatical op te nemen, of juist ’s avonds of in het weekend te werken. 
Zolang je je taken maar gedaan krijgt is tijdsindeling je eigen verantwoordelijkheid.  
 
 
CONTACT 
 
Voor vragen kun je contact opnemen met: 
Annemargreet Dwarshuis, zakelijk directeur 
Annemargreet@omdenken.nl, 06-51165375 
Oudegracht 263, 3511 NM Utrecht 
 

PLANNING 
 
Reageren tot 2 januari 2023 
1e ronde gesprekken 9-13 januari 2023 
2e ronde gesprekken 16-18 januari 2023 
Aanstellingsgesprek 30 of 31 januari 2023 
Op 1 april 2023 indiensttreding 


