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ADMINISTRATIEF BEDIENDE 
 

Functie:   Administratief  bediende 

Schaal (WGK-Vlaanderen):     42,43,44 

Te begeven via:  Werving 

 
Dit document werd getoetst aan het functieprofiel van ‘Administratief bediende’ (code 1079) van het Instituut Functieclassificatie – 

Institut de Classification de fonctions  (IF-IC 2010)  

 

1) Omschrijving van de functie: 
 

De administratief bediende staat in voor de administratieve ondersteuning van de afdeling. Zij(1) werkt hierbij 

nauw samen met de afdelingsleiding en overige afdelingsmedewerkers om samen de afdelingsdoelstellingen te 

bereiken. 
(1) Omwille van de eenvoudigheid duiden we desgevallend de administratief bediende aan met ‘zij’.  

 

2) Plaats in de organisatie: 

 
De administratief bediende hangt hiërarchisch af van de administratief manager. Op de afdeling overlegt en 

stemt zij voortdurend af met de (adjunct-)hoofdverpleegkundige. De afdelingsleiding adviseert de administratief 

manager mbt het functioneren en evalueren van de administratief bediende. 

 

3) Taak-inhoud: 
 

De administratief bediende staat in voor de administratieve ondersteuning van de afdeling. Samenwerking en 

integratie in de afdelingswerking staan hierbij centraal. Bijgevolg kunnen de taken van een administratief 

bediende ingedeeld worden volgens de 7 belangrijke deeldomeinen van een afdeling :  

 

Het operationeel functioneren van een afdeling is inherent verbonden aan  het bereiken van de 

afdelingsdoelstellingen.  

Drie belangrijke pijlers worden weerhouden :  

- Kwaliteit van zorg : primair en secundair  

- Performantie 

- Medewerkers 

De afdelingsdoelstellingen zijn dus altijd afgeleiden van ‘het bereiken van een zo hoog mogelijke (primaire en 

secundaire) kwaliteit, tegen een zo hoog mogelijke performantie en dit dankzij de betrokkenheid en tevredenheid 

van de medewerkers. 

We onderscheiden hierin 7 deeldomeinen :  

1. Organisatie van de verpleegkundige zorg 

2. Personeelsbeleid 

3. Budget-en middelenbeheer 

4. Vorming 

5. Integrale kwaliteitszorg 

6. Communicatie, overleg en participatie 

7. Beleidsbepaling 

 

De taken van een administratief bediende kunnen dus verder omschreven worden als ‘activiteiten ondersteunend 

aan deze 7 deeldomeinen ‘. 

 

1. Activiteiten ondersteunend aan de organisatie van de verpleegkundige zorg. 

 

Zij  :  

 staat in voor het onthaal van patiënten, familie en andere klanten : 

o uitleendienst, verkoop materiaal, info aan patiënten en familie,… 

 verwerkt inkomende gegevens : 

o alarmen 

o EVD-fiattering : afwerking van goedgekeurde profielen volgens afspraak (2). 
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 (2) afspraak = profielen worden nagekeken door hoofdverpleegkundige > hoofdverpleegkundige fiatteert 

in fiatteringsscherm > administratief bediende past zonodig profiel aan in profielenscherm. 

o telefoon  

  aanvraag van zorgen doorgeven en verwerken 

 gericht doorgeven aan en doorverwijzen naar verpleegkundigen, adjunct-of 

hoofdverpleegkundige 

o afdelings- en patiëntenberichten nakijken 

 niet-zorggerelateerde berichten administratief afwerken en afvinken 

o verwerken van voorschriften, na controle door (adjunct-)hoofdverpleegkundige: kopiëren en 

klasseren 

 staat in voor de verwerking van facturatie en tarificatie :  

o controle van alarmen in nauw overleg met afdelingsleiding 

 opvolgen van ontbrekende voorschriften, scores en mutualiteitsgegevens 

 administratieve controle van dreigende verliezen 

o maandcontrole en –afsluiting 

 ondersteunt administratief de complementaire diensten en projecten: 

o pedicuredienst : 

 input pedicureafspraken in CIA 

o dienst gezinszorg :  

 aanvragen verwerken / planning afdrukken  

o dieetdienst/kraamdienst : 

 aanvragen verwerken 

o palliatieve dienst :  

 aanvragen verwerken / PVT (palliatief verzorgingsteam) registreren 

o PAS (personenalarmering):  

 doorgeven van aanvragen / bij terugname check-list invullen 

o doktersproject : 

 drukken en versturen week-en maandbrief  artsen (tot implementatie Medibridge) 

 verwerken GPS (maandbrief) 

 staat in voor de administratieve verwerking van de patiëntendossiers/-gegevens :  

o start zorg : nieuw administratief dossier maken 

o einde zorg : klasseren 

o klassement dossiers bijwerken 

o patiëntenlistings :  

 bij noodwendigheid afdrukken en doorfaxen 

 

 

2. Activiteiten ondersteunend aan het personeelsbeleid. 

 

Zij :  

 ondersteunt administratief het wagenparkbeleid :  

o Opvolgen en registreren van autobladen, onderhoudsbeurten,… 

 

 

3. Activiteiten ondersteunend aan het budget-en middelenbeheer. 

 

Een decentraal budget-en middelenbeheer is pas mogelijk na een centrale uitsplitsing van de budgetten over de 

sectoren, afdelingen,… en na het implementeren van de essentiële meetinstrumenten en outcome-indicatoren. 

 

Zij :  

 ondersteunt het stock-beheer :  

o Escapo :  

 bestellen / nakijken levering / uitpakken / wekelijkse inventaris 

o Optico :  

 bonnen ingeven /beheer optico-kas / materialen bestellen / nakijken levering / 

jaarlijkse inventaris 

o Meubilair :  

 jaarlijkse inventaris 

 ondersteunt de boekhouding : 
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o afdelings-kas / bankverrichtingen 

 zet verkoop-en verbruiksmaterialen klaar 

 

 

4. Vorming.  

 

Voor dit deel-domein is er een zeer nauwe samenwerking met de afdelingscoaches en de dienst HRM (oa 

loopbaanontwikkeling en VTO). 

 

Zij :  

 geeft desgevallend opleiding aan nieuwe collega’s. 

 participeert actief op vormingen van administratief  bedienden. 

 

 

5. Activiteiten ondersteunend aan integrale kwaliteitszorg. 

 

Zij :  

 onthaalt patiënten, familie, personeel en andere klanten op een klantvriendelijke wijze. 

 

 

6. Activiteiten ondersteunend aan communicatie, overleg en participatie.  

 

Zij :  

 overlegt permanent met de (adjunct-)hoofdverpleegkundige en andere medewerkers van de afdeling 

 participeert actief aan het periodiek overleg met de afdelingsleiding 

 participeert actief aan het regio-overleg 

 coördineert administratief de informatie- en communicatiestromen :  

o telefoon-en mailverkeer / in- en uitgaande post verdelen 

 ondersteunt administratief de overlegmomenten- en communicatiemedia :  

o voorbereiding van overlegmomenten : administratief en logistiek 

o verslaggeving :  

 administratief uittypen van geschreven verslagen 

 opstellen van verslagen indien zelf aanwezig 

o samen met afdelingsleiding de weekbrief opstellen 

 contacteert desgevallend externe instanties mbt eigen taakgebied :  

o bijv. mutualiteiten 

 is desgevallend eerste aanspreekpunt van verpleeg- of zorgkundigen : coördinatie bij pechverhelping,… 

 

 

7. Activiteiten ondersteunend aan beleidsbepaling.  

 

Zij : 

 helpt mbt eigen taakgebied mee aan de uitwerking van de afdelingsdoelstellingen en –beleidsplannen 

 

 

4) Competentieprofiel 
 

Kennisgerichte competenties 

 

- basiskennis van thuisverpleging én thuiszorg  in het algemeen 

- kennis omtrent werking Wit-Gele Kruis Limburg en de missie/visie ervan 

- basiskennis omtrent relevante wetgeving mbt thuisverpleging 

- kennis omtrent administratieve verwerking van score en aanbod 

- kennis van interne afspraken en procedures op organisatie- en afdelingsniveau 

- kennis van de infodoorstroming- en besluitvormingsfora binnen het WGK-Limburg 

- kennis van CIA, EVD en andere applicaties : smartphone, infoland, optico,… 

- kennis van computergebruik (o.a. Internet, Windows, Word, Outlook,...) 
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- basiskennis werking multidisciplinaire diensten 

- basiskennis van verkoop- en uitleenmaterialen 

- basiskennis boekhouding (debet, credit) 

- basiskennis patiëntendossier 

- beheersing dactylo 

 

 

Gedragscompetenties 

 

 Generieke- of kerncompetenties ( competenties essentieel om de missie, visie en dus de strategie van de 

organisatie te realiseren. Ze zijn relevant voor alle medewerkers en dus van belang voor elke functie binnen de 

organisatie.) 

 

Klantgerichtheid 

Vermits de administratief bediende zeer dikwijls het eerste aanspreekpunt is van klanten staat klantgerichtheid 

dan ook centraal. Zij is de spreekwoordelijke toegangspoort van de afdeling.  

De administratief bediende onderzoekt en houdt rekening met de wensen en behoeften van verschillende klanten 

(patiënten, mantelzorgers, medewerkers, collega’s, artsen, externen, ...) en handelt hier adequaat naar. Zij 

aanvaardt verantwoordelijkheid binnen zijn of haar toegewezen taakprofiel en gaat diplomatisch en sensitief om 

met andermans reacties. Zij is zich bewust van de eigen voorbeeldfunctie. 
    

Integriteit 

De administratief bediende handhaaft algemeen aanvaarde sociale en ethische normen en handelt volgens de 

waarden van de organisatie. Zij  toont respect voor en is steeds eerlijk in haar handelingen met patiënten, 

mantelzorgers , medewerkers, externe klanten, collega’s en de respectievelijke leidinggevenden. Dit gebeurt 

zonder enige vorm van discriminatie.  

  

Samenwerken 

De administratief bediende werkt zeer nauw en constructief samen met de afdelingsleiding, verpleegpermanentie 

en andere medewerkers. Zij draagt actief bij aan de administratieve ondersteuning om te komen tot een 

gezamenlijk resultaat kaderend binnen de afdelingsdoelstellingen. De administratief bediende bouwt bruggen 

met medewerkers, collega’s, leidinggevenden enerzijds en externe klanten anderzijds.  

 

Initiatief 

De administratief bediende kiest ervoor om uit zichzelf te beginnen in plaats van passief af te wachten. Zij is in 

staat om autonoom en zelfstandig te functioneren. Zij weet in te schatten wat desgevallend overlegd dient te 

worden met de afdelingsleiding.  

 

Discipline 

De administratief  bediende  respecteert en houdt zich aan gemaakte individuele-, afdelings- en 

organisatieafspraken en dito procedures en dit binnen de vooropgestelde termijnen. Zij werkt nauwkeurig en is 

zich bewust van het belang hiervan voor de externe en interne klanten. 
 

 Functiegebonden competenties ( competenties essentieel om succesvol te kunnen functioneren in een welbepaalde 

functie : i.c. administratief bediende.) 

 

Leervermogen/leerbereidheid 

De administratief bediende kan nieuwe informatie in zich opnemen en actief toepassen. Zij is leergierig en 

creatief. Zij zet kennis om in de praktijk. Zij staat open voor constructieve, kritische feedback en weet hier 

adequaat mee aan de slag te gaan. 

 

Inzet(prestatiemotivatie) 

De administratief bediende stelt hoge eisen aan de uitvoering van haar werk. Zij toont enthousiasme en 

bereidheid en presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld. Zij zoekt verantwoordelijkheid binnen het haar 

toegewezen taakgebied. 

 

Plannen en organiseren  

De administratief bediende vult haar taakpakket kwalitatief en kwantitatief in binnen geldende afspraken van 

efficiëntie en time-management . Zij kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde acties, 
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tijd en middelen aangeven om de doelen te kunnen bereiken. Zij is in staat om hoofdzaken van details te 

onderscheiden.  

 

 

 

 

Stressbestendigheid  

De administratief bediende blijft effectief en efficiënt presteren onder tijdsdruk, onverwachte situaties of snel 

veranderende of belastende omstandigheden. Zij blijft gestructureerd werken wanneer verschillende mensen een 

beroep doen op de dienstverlening. Zij blijft klantvriendelijk tijdens mogelijke weerstand. 

 

Flexibel gedrag 

De administratief bediende kan inspelen op en zich aanpassen aan veranderende situaties om een vooropgesteld 

doel te bereiken. Zij verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak. Zij brengt waardering op voor 

een afwijkend standpunt. Zij kan haar gedragsstijl aanpassen aan de situatie of persoon. 

 

Sociabiliteit  

De administratief  bediende brengt mensen met elkaar in contact. Zij stapt gemakkelijk naar anderen toe en 

spreekt zelf mensen aan. Zij is vlot, vriendelijk en aangenaam in de omgang. Zij brengt haar positief gedrag over 

op anderen. Bij het overbrengen van boodschappen weet zij bruggen te bouwen tussen verschillende partners.  

 

Organisatiesensitiviteit 

De administratief  bediende schat de invloed van haar eigen handelingen of communicatie op interne en externe 

klanten  juist in. In haar communicatie draagt ze steeds de visie uit van de organisatie. Zij houdt bij beslissingen 

rekening met effecten voor medewerkers, collega’s of voor andere delen van de organisatie. Zij schakelt 

desgevallend andere functies van de organisatie in. 

 

5) Aanwervingsvoorwaarden 
 

- Houder van een diploma van  :  

 Bachelor (voorheen A1) (medisch) secretariaat 

- Bijkomend :  

 Slagen in een aanwervingsproef 

 Minimum 70% (= 28,5 uur-contract)  prestaties leveren. 

 Rijbewijs B 

 Ervaring met de zorgsector is een meerwaarde 

 

6) Selectiecommissie, selectieprogramma  
 

Selectiecommissie :  

 

 Directeur Financiën, logistiek en administratie 

 Administratief manager 

 Desgevallend 1 Hoofdverpleegkundige (onafhankelijk van betrokken afdeling) 

 1 interne deskundige dienst HRM 

 

Proeven :  

 

a) Psycho-technische proef (intern):  

- Screening mbt :  

i. gedragscompetenties 

ii. prestatiecompetenties 

 

 

b) Mondelinge proef :  

- Over de schriftelijke proef 

- Screening van competenties afgestemd op het competentieprofiel 

- Peiling naar de algemene ontwikkeling en motivatie 
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