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Situatieschets 
De Haardstee biedt begeleiding aan mensen met een (lichte) verstandelijke- en/of psychiatrische 
beperking op woonlocaties, door aanbieden van dagbesteding of bij mensen thuis. De begeleiding 
kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een praktische aanpak en aandacht voor 
ontwikkeling. 

De organisatie van de Haardstee is georganiseerd in zelforganiserende teams, onder aansturing 
van de manager en met ondersteuning van de teamcoach. 
 
Op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering worden directeur-bestuurder en management 
ondersteund door een team van professionals op het gebied van bedrijfsvoering. De administratie is 
hier onderdeel van en omvat verschillende vakgebieden: financiën, personeel, zorg, facilitair, ict. 
 
Doel/kern van de functie 
Het registreren, controleren en verwerken van gegevens en uitvoeren van daarmee samenhangende 
werkzaamheden binnen één of meer vakgebieden met als doel bij te dragen aan de beschikbaarheid 
van betrouwbare informatie en efficiënte administratieve processen. 
 
Plaats in de organisatie 
De medewerker administratie ontvangt leiding van de coördinator administratie. 
 
Interne en externe contacten 

 Heeft regelmatig contacten met leidinggevenden en medewerkers van de gehele organisatie. 

 Heeft werkoverleg met coördinator administratie. 

 Heeft regelmatig (telefonische) contacten met uiteenlopende externe partijen. 

 Heeft (telefonische) contacten met cliënten. 

 Neemt deel aan het werkoverleg van het team. 
 
 
Hoofdtaken 
1. Registreren, verwerken en controleren van gegevens  
2. Beheren van (delen van) administratie(s) 
3. Informeren en rapporteren 
4. Uitvoeren van administratieve werkzaamheden 

 
 

Uitwerking hoofdtaken 
 
1. Registreren, verwerken en controleren van gegevens 

Resultaat: betrouwbare, toegankelijke en actuele gegevens 

 
 Verzamelt de benodigde gegevens voor de administratie, voert benodigde berekeningen uit. 

 Controleert de ontvangen c.q. geregistreerde gegevens (onder meer op ondertekening en/of 
berekening en/of het volgen van procedures), codeert en legt vast. 

 Verzamelt zo nodig ontbrekende gegevens, neemt hierover contact op met betrokkenen. 

 Signaleert (structurele) afwijkingen van regelgeving/procedures, stemt hierover af met collega’s of 
de leidinggevende.  

 Controleert de output van de (geautomatiseerde) verwerking en/of dossiers op juistheid en 
volledigheid door vergelijking met de invoergegevens, documenten en/of andere overzichten. 

 Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de 
administratieve organisatie. 

 Archiveert documenten, beheert de archieven. 
 

2. Beheren van (delen van) administratie(s) 
Resultaat: toegankelijke, betrouwbare en up-to-date deeladministratie 
 

 Houdt binnen het eigen vakgebied de onderdelen van de administratie actueel en op orde. 
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 Signaleert verschillen tussen (deel)administraties met andere registraties op het eigen vakgebied, 
stemt hierover af met verantwoordelijken. 

 Genereert standaardoverzichten uit de systemen, stelt op verzoek maatwerkoverzichten en/of 
managementrapportages op.  

 Verzamelt gegevens voor het opstellen van verantwoordingsrapportages (zoals begroting, 
jaarrekening, jaarverslag etc.). 
 

3. Informeren en rapporteren 
Resultaat: betrouwbare en tijdig geleverde informatie 

 
 Volgt wijzigingen in wet- en regelgeving op het vakgebied en/of in applicaties, informeert 

betrokkenen en gebruikers, doet voorstellen voor aanpassingen in processen en procedures. 

 Beantwoordt vragen van medewerkers, leidinggevenden en externen over de gegevens en/of de 
verwerking, stemt bij gecompliceerde vragen af met de leidinggevende. 

 Is aanspreekpunt voor vragen van leidinggevenden en medewerkers op het vakgebied, overlegt 
bij gecompliceerde vragen met de leidinggevende. 

 
4. Uitvoeren van administratieve werkzaamheden  

Resultaat: betrouwbare en correcte correspondentie en termijnbewaking 
 

 Verricht administratieve werkzaamheden op het vakgebied (bijvoorbeeld versturen facturen, 
opstellen standaardcorrespondentie, etc.). 

 Bewaakt termijnen en planningen, signaleert te nemen acties, neemt zo mogelijk actie of neemt 
contact op met belanghebbenden. 

 

 
 
Gezichtspunten  
 
Kennis  
Vakkennis is vereist op mbo-niveau (relevante opleiding op MBO-4-niveau op het administratieve 
werkveld).  
Ervaring op het vakgebied. 
Kennis van de organisatie, procedures en richtlijnen op het vakgebied. 
Kennis van wet- en regelgeving op het vakgebied. 
Kennis van en ervaring met de op het eigen vakgebied van toepassing zijnde applicaties. 
Kennis op het vakgebied wordt bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid  
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen richtlijnen en procedures. Binnen deze 
kaders worden prioriteiten zelfstandig bepaald. Dagelijkse problemen in de uitvoering van de 
werkzaamheden worden zelfstandig opgelost. Hierbij is het nemen van initiatief nodig.  
Er is een terugvalmogelijkheid op de coördinator administratie. 
 
Sociale vaardigheden 
Eisen worden gesteld aan sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, klantgerichtheid bij de 
gevarieerde contacten met collega’s en externen onder meer in het kader van het beantwoorden van 
vragen van medewerkers en leidinggevenden, het navragen van en afstemmen over benodigde 
gegevens. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
De medewerker administratie is verantwoordelijk voor het verwerken, registreren en controleren van 
gegevens. In de uitvoering van de werkzaamheden is er kans op materiële schade in de 
gegevensverwerking en kans op immateriële schade voor de organisatie in de contacten met 
externen. 
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Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het beantwoorden van vragen of navragen van 
gegevens. Eisen worden gesteld aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van 
rapportages en (standaard)correspondentie. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Vanwege het werken met de computer, waarbij gegevens snel en nauwkeurig moeten kunnen worden 
verwerkt, worden eisen gesteld aan bewegingsvaardigheid. 
 
Oplettendheid 
Het verwerken en controleren van gegevens stelt eisen aan oplettendheid, evenals het beantwoorden 
van vragen. Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich regelmatig verstoringen voordoen. 
 
Overige functie-eisen 

De functie stelt eisen aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij het beantwoorden van 
vragen, het achterhalen van ontbrekende gegevens en het bewaken van termijnen/planningen. 
Het verwerken van gegevens en het opstellen van overzichten stelt eisen aan systematiek en 
ordelijkheid. 
Vanwege het hebben van toegang tot gegevens op het gebied van financiën, personeel en organisatie 
of cliëntenadministratie worden eisen gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid. De in- en externe 
contacten stellen eisen aan voorkomen en gedrag. 
 
Inconveniënten 

Psychische belasting treedt op als gevolg van het periodiek werken onder tijdsdruk. 

 
 


