
 

 

Functiekaart 
Administratief bediende op een afdeling -  
Verantwoordelijke administratie op een verpleegafdeling 

Functiedoel 

De administratief bediende ondersteunt de verpleegafdeling hoofdzakelijk op administratief vlak. 

Zij(1) werkt hierbij nauw samen met de leidinggevende en overige afdelingsmedewerkers om samen 

de afdelingsdoelstellingen te bereiken. 

De administratief bediende legt verantwoording af aan de administratief manager. Op de afdeling 

overlegt en stemt zij voortdurend af met de (adjunct-)hoofdverpleegkundige. De leidinggevende 

adviseert de administratief manager m.b.t. het functioneren en evalueren van de administratief 

bediende. 

(1) Omwille van de eenvoudigheid duiden we desgevallend de verantwoordelijke administratie aan 
met ‘zij’.  
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Resultaatsgebieden 

Organisatie van verpleegkundige zorg  

is verantwoordelijk voor een vlotte administratieve behandeling en afhandeling van gegevens in 
kader van patiëntenzorg. 

Uitvoeringscriteria: 

• verwerkt inkomende gegevens (alarmen, fiatteringen, telefoons, afdelings-en 

patiëntenberichten, voorschriften, …) 

• verwerkt facturen en tarificatie (ontbrekende voorschriften, scores en 

mutualiteitsgegevens, controle dreigende verliezen, …) 

• verwerkt de administratie m.b.t. de patiëntendossiers/-gegevens (start en einde zorg, 

kernset gegevens bevragen, klassement, …) 

• maakt afspraken met zorgvragers, cliënten, …  

• heeft signaalfunctie naar de leidinggevende bij onregelmatigheden, onlogische profielen, 

… ikv administratieve behandeling en afhandeling patiëntenzorg 

Personeelsbeleid  

verzorgt administratieve opdrachten in functie van een vlotte werking van personeelszaken 

Uitvoeringscriteria: 

• volgt ritregistraties, onderhoudsbeurten, … op als ondersteuning van het wagenparkbeleid 

• zorgt voor de organisatie van interne en externe overleg- of vormingsmomenten (vb. 
zaalreservaties, uitnodigingen,...) 

• coördineert afspraken op afdelingsniveau (vb. afdelingsagenda) en volgt deze op 

Budget-en middelenbeheer  

ondersteunt de afdelingsleiding met als doel een optimaal budget-en middelenbeheer van de 
afdeling te garanderen 

Uitvoeringscriteria: 

• is verantwoordelijk voor het stockbeheer (bestellingen doen, leveringen nakijken, 

uitpakken, periodieke inventarissen, …) 

• houdt de boekhoudkundige gegevens van de dienst actueel (afdelingskas, 

bankverrichtingen, …) 

• maakt leveringsnota’s en verbruiksbonnen en zet deze verkoop- en verbruiksmaterialen 

klaar zodat medewerker hun taken kunnen uitvoeren 

Vorming  

staat de dienst bij wat betreft het vormingsbeleid ten einde de competenties van de collega’s te 
helpen ontwikkelen.  

Uitvoeringscriteria: 

• geeft desgevallend opleiding aan nieuwe administratieve collega’s 
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Kwaliteitszorg  

staat (mee) in voor het waarborgen van de integrale kwaliteitszorg op de afdeling 

Uitvoeringscriteria: 

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

(uitleendienst, verkoopmateriaal, info aan patiënten en familie, …) 

• staat de medewerkers bij in het oplossen van complexe problemen en beantwoordt 

praktische en inhoudelijke vragen 

• behandelt klachten aan het onthaal m.b.t. de dienstverlening van het team  

• spoort problemen i.v.m. de input van gegevens, conversies en facturen op 

• ondersteunt de hiërarchische verantwoordelijke in de behandeling van rekeningen die 

verworpen werden door het RIZIV, de mutualiteiten of de verzekeringsmaatschappijen 

• legt verbanden en linken van score in relatie tot aanbod, …  

Communicatie, overleg en participatie  

heeft een belangrijke rol in verschillende communicatielijnen (met afdelingsleiding, collega’s, 
patiënten, externen, …) waardoor een vlot verloop van het algemeen afdelingsgebeuren 
gewaarborgd kan worden. 

Uitvoeringscriteria: 

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

de afdeling 

• participeert actief aan periodieke overlegmomenten (met afdelingsleiding, regio-overleg)  

• staat in voor telefoon- en mailverkeer, in- en uitgaande post verdelen 

○ filtert deze, geeft inlichtingen over de courante zaken en verbind, indien nodig, de 

oproepen door. 

• ondersteunt administratief de overlegmomenten- en communicatiemedia (vb 

voorbereidingen, verslaggeving, …) 

• contacteert desgevallend externe instanties m.b.t. eigen taakgebied (vb  mutualiteiten) 

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

• verzekert, in afwezigheid van de dienstverantwoordelijke, het goed functioneren van de 

afdeling 

Beleid  

participeert actief in de doelstellingen en –beleidsplannen van de dienst met als doel de 
dienstverlening te optimaliseren 

Uitvoeringscriteria: 

• denkt na over mogelijke dienstdoelstellingen in het beleidsplan 

• zet zich in om de dienstdoelstellingen te bereiken 

• detecteert administratieve behoeften/kansen en doet innoverende voorstellen aan de 

hiërarchische verantwoordelijke 
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Professionele ontwikkeling  

bevordert de eigen professionele ontwikkeling met als doel optimale en kwalitatieve 
administratieve ondersteuning te bieden. Onderneemt acties en initiatieven ter verbetering van 
deze ondersteuning 

Uitvoeringscriteria: 

• participeert actief op vormingen van administratief  bedienden 

• volgt relevante VTO 

• signaleert VTO-behoeften van zichzelf en van de afdeling/dienst aan respectievelijk de 

afdelingsleiding en eigen hiërarchisch leidinggevende 

• integreert nieuwe kennis in de dagdagelijkse praktijk 

 

Competentieprofiel 

Technische competenties (kennis, technische vaardigheden, …) 

• 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 score en aanbod 

• 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 IT-toepassingen 

• basiskennis werking multidisciplinaire diensten 

• basiskennis van verkoop- en uitleenmaterialen 

• basiskennis boekhouding (debet, credit) 

• basiskennis patiëntendossier 

• beheersing dactylo 

Gedragscompetenties 

Generieke of kerncompetenties 

Klantgerichtheid 
Samenwerken 
Initiatiefname 
Discipline 
Leerbereidheid/leervermogen 

Functiegebonden competenties 

Probleemanalyse 
Plannen en organiseren 
Resultaatgerichtheid  
Stressbestendigheid 
Flexibel gedrag 
Organisatiesensitiviteit 
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Voorwaarden 

Technische fiche 

• WGKL-functie: administratief bediende op een afdeling 

• WGKL-categorie: 42 - 43 - 44 

• IFIC-functie: Ontbrekende functie (voorstel aan IFIC: Verantwoordelijke administratie op een 

verpleegafdeling) 

• IFIC-categorie: 14 

Algemene voorwaarden  

• Vanaf 2013 houder van een bachelordiploma in de zorg (diploma medical management 

assistant of gelijkaardig is een meerwaarde) 

• Levert minimum 85% prestaties (= 32 uur-contract) 

• Heeft een Rijbewijs B 

• Te begeven via screening en sollicitatiegesprek met (staf)medewerker HRM, directeur 

financiën, logistiek en administratie en administratief manager 
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