
 

FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIEF MEDEWERKER GEZINSZORG  

Functietitel Administratief medewerker dienst gezinszorg  

Dienst Regionale dienst gezinszorg (RDG) 

Directe leidinggevende Coördinator dienst gezinszorg  

Plaats in de organisatie De administratief medewerker rapporteert aan de coördinator, en 

heeft frequent contact met de begeleidende personeelsleden 

(regioverantwoordelijken) 

Niveau C 

Salarisschaal C1-C2-C3 

Statuut  Contractueel  

 

Algemene informatie 

Doel van de Welzijnskoepel West-Brabant en de Regionale dienst gezinszorg: 

De Welzijnskoepel West-Brabant is een welzijnsvereniging die verschillende diensten aanbiedt aan OCMW’s 

en gemeenten in de Brusselse rand. Het gaat onder meer om: 

- Regionale dienst gezinszorg  

- Dienst rechtshulp 

- Regionale dienst schuldbemiddeling 

- Regionale dienst archivaris 

- Informatieveiligheid 

- Eerstelijns psychologische hulpverlening 

 

OCMW’s en gemeenten kiezen zelf op welke diensten van de Welzijnskoepel West-Brabant ze een beroep 

doen. 

De Regionale dienst gezinszorg heeft als doel mensen te begeleiden, te ondersteunen en middelen te 

bieden om zo lang en optimaal mogelijk in hun thuismilieu te blijven. Er wordt hulp verleend aan mensen die 

door ziekte, leeftijd, handicap of bijzondere omstandigheden tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben in het 

dagelijks leven. 

De dienst bestaat uit verschillende regio’s met elk een regioverantwoordelijke (begeleidende) die een team 

van verzorgenden aanstuurt. De begeleidende personeelsleden worden aangestuurd door de coördinator 

gezinszorg en ondersteund door een team van administratief medewerkers.  

 



  

 

Doel van de functie:  

Als administratief medewerker sta je in voor het beheer, de behandeling en opvolging van verschillende 

dossiers en gegevens omtrent de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Je hebt veelvuldig contact met de 

begeleidende personeelsleden, verzorgenden en klanten. Je zorgt daarnaast voor de interne administratie 

van de dienst. Op die manier zorg je ervoor dat de processen efficiënt, correct en klantvriendelijk verlopen 

en dat procedures, wet- en regelgeving worden gerespecteerd.  

Naast administratie van de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg kan je ook ingeschakeld worden om 

administratieve taken voor de Welzijnskoepel West-Brabant te vervullen.  

Afhankelijk van jouw expertise kan je, in overleg met collega’s, voor een bepaald aspect van de job 

verantwoordelijk zijn. 

Resultaatsgebieden1 

Input en controle van gegevens 

Verzamelen, vervolledigen, verwerken en controleren van gegevens met als doel te zorgen voor volledige 

en correcte dossiers en bestanden. 

Kerntaken • Administratie op vlak van personeel, jaarverslagen, vorming en bijscholingen, 

…  

• Gegevens importeren in een registratiesysteem 

• Samenstellen van een dossier 

• Ontbrekende gegevens opzoeken  

• Nagaan of aanvragen en/of gegevens correct zijn 

• Controlepunten inbouwen en optimaliseren 

 

Administratieve behandeling van dossiers  

Uitvoeren van de voorziene stappen binnen het dossier en bewerken van gegevens met als doel via een 

tijdige en correcte behandeling een goede dienstverlening te verzekeren. 

Kerntaken • Aanvragen verwerken 

• Berekeningen uitvoeren 

• Aanmaken en opstellen van dossiers, bestanden, documenten, … 

• Uitzoeken hoe wetgeving het best kan toegepast worden  

• Opmaken van overzichten en rapporten 

• Databanken uitbouwen 

• Opmaken van contracten  

• Facturen opstellen 

 

 
1 De omschreven resultaatsgebieden en kerntaken omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheden van deze functie. De opsomming heeft niet 
de intentie om volledig te zijn. De functie kan ook taken omvatten die niet in deze lijst zijn opgenomen. 



  

Informatie-uitwisseling 

Informatie uitwisselen en diverse vragen beantwoorden met als doel klanten en andere betrokkenen 

correct te informeren en door een goede samenwerking een efficiënt verloop van het proces te 

garanderen. 

Kerntaken • Zoeken naar correcte en klantgerichte oplossingen voor problemen bij 

dossiers  

• Zoeken naar de geschikte aanspreekpersonen voor de verschillende 

onderdelen van het dossier  

• Fungeren als aanspreekpunt voor klanten 

• Contacten onderhouden met  en informatie verstrekken aan betrokken 

instanties, bv. RSZ, leveranciers, sociaal secretariaat, … 

• Deelnemen aan vergaderingen, werkgroepen en verbeterprojecten 

• Bespreken van dossiers en relevante informatie delen met collega’s en 

leidinggevende 

• Rapporteren over de stand van zaken, inclusief knelpunten 

 

Organisatie-ondersteuning 

Uitvoeren van administratieve taken voor de Welzijnskoepel West-Brabant indien nodig. 

Kerntaken • Ondersteuning van het onthaal 

• Briefwisseling en postverdeling verzorgen 

• Personeelsadministratie van de organisatie 

 

Competentieprofiel 

Kennis 

Verworven en te verwerven kennis, noodzakelijk om de functie uit te voeren. 

Verworven kennis • Administratieve vaardigheden 

• Goede tot zeer goede kennis van Microsoft office en relevante 

softwaretoepassingen 

Te verwerven 

kennis 
• Kennis van de gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

• Kennis van de Welzijnskoepel West-Brabant 

• Courante softwarepakketten en specifieke programma’s in functie van het 

werk kunnen gebruiken 

• Bereid zijn bijscholing te volgen indien nodig 

 

Communiceren  

Verwoordt zijn/haar boodschap correct en begrijpelijk. 



  

Indicatoren • Drukt zich correct en zonder taalfouten uit 

• Hanteert een duidelijk en toegankelijk taalgebruik (beperkt bv. het gebruik 

van jargon) 

• Formuleert de boodschap helder en kernachtig 

• Brengt structuur aan in zijn/haar boodschap 

• Heeft aandacht voor de vorm van zijn/haar boodschap (zorgt voor aangepast 

non-verbaal gedrag zoals oogcontact, expressie, lichaamshouding, intonatie; 

handhaaft afspraken rond huisstijl) 

 

Klantgerichtheid  

Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden. 

Indicatoren • Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze  

• Neemt vragen van klanten ernstig en reageert er gepast op 

• Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op 

een adequate manier op te lossen 

• Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, 

de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te 

overtreffen 

• Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en 

dienstverlening 

• Stelt zich discreet en integer op omtrent kennis en informatie die hij/zij van 

klanten heeft. Respecteert hierbij de privacy en het beroepsgeheim.  

 

Verantwoordelijkheid 

Neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar werk. 

Indicatoren • Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt 

zich ernaar 

• Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen 

• Doet wat hij/zij zegt, komt afspraken en beloften na 

• Is aanspreekbaar op zijn/haar acties (komt voor fouten uit, staat open voor 

feedback) 

• Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn/haar werk, entiteit 

of organisatie 

 

Samenwerken  

Informeert, pleegt overleg en werkt mee. 

Indicatoren • Stemt zijn/haar inbreng, prioriteiten en/of aanpak af op de behoeften van de 

groep 



  

• Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening 

• Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn/haar 

opdracht 

• Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van 

mensen 

• Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, 

geeft complimenten, …) 

 

Analyseren  

Ziet de essentie van het probleem. 

Indicatoren • Verzamelt relevante informatie 

• Maakt een duidelijk onderscheid tussen hoofd- en bijzaken in de informatie 

• Omschrijft duidelijk de kern van het probleem 

• Verwerft een algemeen inzicht in de problematiek 

• Gaat systematisch en gestructureerd te werk bij het analyseren van gegevens 

 

Plannen en organiseren  

Plant en organiseert zijn/haar werk effectief. 

Indicatoren • Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden 

en verkrijgt zo overzicht 

• Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast 

• Houdt in zijn/haar planning rekening met de begrippen dringend en 

belangrijk 

• Gaat systematisch en stapsgewijs te werk 

• Controleert de voortgang van zijn/haar werk en stuurt bij wanneer nodig 

 

Zorgvuldigheid  

Levert met oog voor detail correct werk af. 

Indicatoren • Gaat zorgvuldig en precies om met informatie en materiaal 

• Houdt zijn/haar werk overzichtelijk en inzichtelijk, ook voor anderen 

• Blijft aandachtig bij routineuze of repetitieve taken en voert ze foutloos uit 

• Controleert zijn/haar werk op juistheid en volledigheid 

• Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met 

het oog op het aanbrengen van correcties 

 


