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1. Doktersassistent 

 
De functie van doktersassistent(e) omvat het verrichten van werkzaamheden voor meerdere of alle 
disciplines in het centrum, met een hoofdaccent op assistentie in de huisartsenpraktijk. Naast de 
assistentie in de huisartsenpraktijk omvat de functie de eerste opvang van de patiënten, het 
verstrekken van informatie over het centrum, het maken van afspraken voor de verschillende 
disciplines, het opvangen van signalen van patiënten. Deze taken worden uitgevoerd zowel in 
directe als in telefonische contacten. 
 
Organisatorische positie 
De doktersassistent ressorteert doorgaans onder een door de directeur aangewezen 
leidinggevende en werkt samen met andere doktersassistenten en in voorkomend geval met 
hoofdassistenten en praktijkondersteuners.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Intake patiënt   
Voert de intake uit op basis van vastgestelde protocollen en richtlijnen (voor zover 
beschikbaar). 
 Inventariseert en stelt de hulpvraag vast; 
 Registreert de benodigde persoonsgegevens; 
 Classificeert zelfstandig de (telefonische) hulpvraag;  
 Bepaalt de urgentie van de klachten en onderneemt actie op basis van urgentie; 
 Verstrekt, indien mogelijk zelfstandig, medische adviezen aan de hand van protocollen en 

NHG standaarden; 
 Consulteert de huisarts indien eigen kennis ontoereikend is; 
 Verwijst patiënten door naar het (eventueel telefonisch) spreekuur van de huisarts of 

andere functionaris; 
 Maakt en registreert afspraken met patiënten;  
 Verwijst in overleg met de huisarts de patiënt door naar andere zorginstellingen; 
 Registreert de gegevens en draagt zorg voor een accurate afhandeling van financiële en 

medische dossiers. 
 
Medische assistentie 
Assisteert de dienstdoende huisarts bij voorkomende (medische) werkzaamheden, opdat deze 
zijn werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo optimaal mogelijk kan vervullen:  
 Voert  via een spreekuur, volgens werkplannen en/of protocollen, zelfstandig  medisch 

technische- en laboratoriumwerkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld  oren uitspuiten en 
wrattenspreekuur; 

 Assisteert de huisarts bij medische ingrepen, onderzoeken en handelingen (injecties 
toedienen, hechten, e.d.); 

 Zorgt dat de juiste instrumenten, apparatuur en materialen voor ingrepen, onderzoeken en 
behandelingen gereed gemaakt zijn en draagt zorg voor het onderhoud en de hygiëne 
daarvan;  

 Verwerkt de gegevens over verrichtingen in elektronisch patiëntendossier; 
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 Geeft voorlichting aan de patiënt over de behandeling en het vervolg. 
 
Beheer 
Verzorgt de patiëntenadministratie met als doel een tijdige en volledige registratie van de 
patiëntgegevens in het elektronisch medisch dossier en een effectieve en efficiënte organisatie 
van de gang van zaken binnen de huisartsenorganisatie: 
 Verricht de administratieve afhandeling van recepturen (schrijven, correspondentie); 
 Vraagt medische gegevens en uitslagen van onderzoeken op en verwerkt deze in dossier; 
 Verzorgt de correspondentie van de huisartsenpraktijk; 
 Draagt zorg voor het beheer van de voorraad; 
 Draagt zorg voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de (financiële) 

administratie; 
 Houdt het HIS bij; 
 Beheert en archiveert patiëntendossiers; 
 Draagt zorg voor een schone en nette werkomgeving. 

 
Kwaliteit 
Verricht  alle werkzaamheden in naleving van het kwaliteitsbeleid en de wettelijke richtlijnen, 
ten einde de kwaliteit van de (medische) dienstverlening te waarborgen:  
 Verricht de werkzaamheden conform de vastgestelde wettelijke kwaliteitseisen; 
 Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden, doet voorstellen ter 

verbetering en informeert hierover zijn/haar leidinggevende; 
 Handelt, indien mogelijk, klachten af van patiënten en informeert zijn/haar 

leidinggevende. 
 
 
Eisen: 

• MBO-opleiding Dokterassistent.   
• Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen vakkundig handelen binnen kaders van 

werkplannen en/of protocollen.   
• Heeft een dienstverlenende houding, werkt goed samen met collega's en 

communiceert duidelijk naar patiënten en derden. 
• Gaat integer om met belangen van patiënten. 
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Hoofdassistent 
 
De functie van hoofdassistent(e) omvat het coördineren van de werkzaamheden van de 
doktersassistenten en het bewaken van de kwaliteit alsmede het verrichten van werkzaamheden 
voor meerdere of alle disciplines in het centrum, met een hoofdaccent op assistentie in de 
huisartsenpraktijk. Naast de assistentie in de huisartsenpraktijk omvat de functie de eerste opvang 
van de patiënten, het verstrekken van informatie over het centrum, het maken van afspraken voor 
de verschillende disciplines, het opvangen van signalen van patiënten. Deze taken worden 
uitgevoerd zowel in directe als in telefonische contacten. 
 
 
Organisatorische positie 
De hoofdassistent legt verantwoording af aan de door de directeur aangewezen 
leidinggevende, is werkzaam als doktersassistent en coördineert de dagelijkse 
werkzaamheden van een team van ca. 6 doktersassistenten. Praktisch gezien is de functie het 
eerste aanspreekpunt voor de assistenten. 
 
Resultaatgebieden 
 
Management 
Coördineert de werkzaamheden van de doktersassistenten, opdat de kwantitatieve en 
kwalitatieve bezetting is afgestemd op de zorgvraag:  
 Coördineert de werkzaamheden van de Dokterassistenten, draagt zorg voor werkroosters 

en vakantieplanning van de doktersassistenten; 
 Is aanspreekpunt voor doktersassistenten, praktijkondersteuners en huisartsen; 
 Voert gesprekken met de doktersassistenten over het functioneren; 
 Voert overleg met de eindverantwoordelijke huisarts over personeelsaangelegenheden; 
 Werkt nieuwe medewerkers in. 

 
Intake patiënt   
Voert de intake uit op basis van vastgestelde protocollen en richtlijnen (voor zover 
beschikbaar). 
 Inventariseert en stelt de hulpvraag vast; 
 Registreert de benodigde persoonsgegevens; 
 Classificeert zelfstandig de (telefonische) hulpvraag;  
 Bepaalt de urgentie van de klachten en onderneemt actie op basis van urgentie; 
 Verstrekt, indien mogelijk zelfstandig, medische adviezen aan de hand van protocollen en 

NHG standaarden; 
 Consulteert de huisarts indien eigen kennis ontoereikend is; 
 Verwijst patiënten door naar het (eventueel telefonisch) spreekuur van de huisarts of 

andere functionaris; 
 Maakt en registreert afspraken met patiënten;  
 Verwijst in overleg met de huisarts de patiënt door naar andere zorginstellingen; 
 Registreert de gegevens en draagt zorg voor een accurate afhandeling van financiële en 

medische dossiers. 
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Medische assistentie 
Assisteert de dienstdoende huisarts bij voorkomende (medische) werkzaamheden, opdat deze 
zijn werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek zo optimaal mogelijk kan vervullen:  
 Voert  via een spreekuur, volgens werkplannen en/of protocollen, zelfstandig  medisch 

technische- en laboratoriumwerkzaamheden uit zoals bijvoorbeeld  oren uitspuiten en 
wrattenspreekuur; 

 Assisteert de huisarts bij medische ingrepen, onderzoeken en handelingen (injecties 
toedienen, hechten, e.d.); 

 Zorgt dat de juiste instrumenten, apparatuur en materialen voor ingrepen, onderzoeken en 
behandelingen gereed gemaakt zijn en draagt zorg voor het onderhoud en de hygiëne 
daarvan;  

 Verwerkt de gegevens over verrichtingen in elektronisch patiëntendossier; 
 Geeft voorlichting aan de patiënt over de behandeling en het vervolg. 

 
Beheer 
Verzorgt de patiëntenadministratie met als doel een tijdige en volledige registratie van de 
patiëntgegevens in het elektronisch medisch dossier en een effectieve en efficiënte organisatie 
van de gang van zaken binnen de huisartsenorganisatie: 
 Verricht de administratieve afhandeling van recepturen (schrijven, correspondentie); 
 Vraagt medische gegevens en uitslagen van onderzoeken op en verwerkt deze in dossier; 
 Verzorgt de correspondentie van de huisartsenpraktijk; 
 Draagt zorg voor het beheer van de voorraad; 
 Draagt zorg voor de verwerking van gegevens ten behoeve van de (financiële) 

administratie; 
 Houdt het HIS bij; 
 Beheert en archiveert patiëntendossiers; 
 Draagt zorg voor een schone en nette werkomgeving. 

 
Kwaliteitsbewaking 
Bewaakt en stimuleert de naleving van het kwaliteitsbeleid, conform gestelde (wettelijke) 
richtlijnen, met als doel het verder professionaliseren van de (medische) dienstverlening:  
 Bewaakt en stimuleert het werken conform de vastgestelde wettelijke kwaliteitseisen; 
 Signaleert knelpunten bij de uitvoering van de werkzaamheden, doet voorstellen ter 

verbetering en informeert hierover zijn/haar leidinggevende; 
 Stelt in overleg protocollen en werkplannen op; 
 Geeft op verzoek voorlichting en stelt instructies op ten aanzien van de toe te passen 

protocollen en werkplannen; 
 Houdt toezicht op bij- en nascholing van de doktersassistenten; 
 Handelt, binnen afspraken en indien mogelijk, klachten af van patiënten en informeert 

zijn/haar leidinggevende hierover. 
 
 
Eisen: 

• MBO-opleiding Dokterassistent; houdt vakkennis en vaardigheid bij. Kennis van de 
organisatie. Aanvullende scholing/training op gebied van leidinggeven.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen vakkundig handelen en voor de 
coördinatie en kwaliteit van het team.  
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• Heeft leidinggevende (sociale) vaardigheden, een dienstverlenende houding, werkt 
goed samen met collega's en communiceert duidelijk naar patiënten en derden. 

• Is alert op stagnaties in het werkproces en kwaliteit van het werk. 
• Gaat integer om met belangen van patiënten en collega's. 
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Apothekersassistent 
 
De functie van apotheekassistent(e) omvat het afleveren en bereiden van geneesmiddelen aan de 
hand van recepten, het beheren van de voorraad geneesmiddelen en het verkopen van receptvrije 
geneesmiddelen, het assisteren ten aanzien van voorlichtingstaken en medicatiebewaking. 
 
 
Organisatorische positie 
De apotheekassistent(e) ontvangt leiding van de apotheker en werkt samen in een team van 
apothekersassistenten.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Voorlichting en advies  
Geeft voorlichting en advies aan de bezoeker (balie of telefoon) van de apotheek, zodanig dat 
de distributie en verstrekking verantwoord verloopt volgens wettelijke eisen, recept en/of 
vastgestelde protocollen en richtlijnen. 
 Neemt recepten aan de balie in ontvangst; 
 Controleert (onderling) recepten op persoonsgegevens, dosis, tijd en gevaarlijke 

combinaties met behulp van het apothekers Informatie Systeem (AIS) en door 
aanvullende vragen te stellen aan de patiënt; 

 Handelt klachten af, geeft foutmeldingen door aan apotheker en neemt contact op met 
apotheker of zorgverlener bij fouten of onduidelijkheden;  

 Verstrekt genees - en zelfzorgmiddelen en geeft informatie aan patiënten over gebruik, 
bijwerkingen en bewaarcondities; 

 Onderhoudt de patiëntgegevens in het AIS; 
 Vult medicijnen uit; 
 Beantwoordt (telefonisch) vragen van en geeft voorlichting/advies aan patiënten. 

 
Bereiding van medicijnen 
Bereidt geneesmiddelen volgens receptuur zodanig dat wettelijke richtlijnen, veiligheids - en 
kwaliteitseisen zijn nageleefd en bereidings - of allocatiefouten zijn geminimaliseerd. 
 Bereidt geneesmiddelen op individueel recept (en op voorraad) op basis van 

voorschriften;  
 Administreert de bereidingshoeveelheden en etiketteert de geneesmiddelen; 
 Controleert voor uitgifte de bereidingen aan de hand van het recept; 
 Administreert de bereidingen en biedt een overzicht hiervan dagelijks ter controle aan de 

apotheker aan; 
 Maakt materiaal en apparatuur schoon na gebruik, onderhoudt apparatuur en signaleert en 

meldt storingen aan apparatuur aan de leidinggevende. 
 
 
Voorraadbeheer 
Beheert, controleert en distribueert geneesmiddelen onder toezicht van de apotheker en/of 
volgens vastgestelde protocollen, zodat de voorraden op peil zijn en juiste medicijnen met de 
juiste informatie tijdig aan de patiënt kunnen worden verstrekt. 
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 Verwerkt recepten, bestellingen en (retour)zendingen in het AIS; 
 Houdt voorraden op peil volgens voorraadnormen: voert kwaliteitscontroles uit op 

bewaarcondities en vervaldata, signaleert voorraadfouten en handelt volgens de 
procedure; 

 Bestelt genees - en zelfzorgmiddelen bij de groothandel volgens vaste inkoopafspraken. 
Organiseert bestellingen van specifieke genees - en zelfzorgmiddelen; 

 Kiest, bestelt en beheert het assortiment zelfzorgmiddelen; 
 Neemt de geleverde bestellingen in ontvangst en bergt deze op (laat deze opbergen). 

 
Overige werkzaamheden. 
Verzorgt de administratie met als doel een tijdige en volledige registratie van de gegevens in 
het dossier en een effectieve en efficiënte organisatie van de gang van zaken binnen de 
Apotheek: 
Verricht  alle overige werkzaamheden in naleving van het kwaliteitsbeleid en de wettelijke 
richtlijnen, ten einde de kwaliteit van de dienstverlening te  waarborgen:  
 Houdt diverse registraties bij. Schrijft opiumontvangstbonnen en vult opiumstaten in; 
 Signaleert nog niet eerder waargenomen bijwerkingen van geneesmiddelen en rapporteert 

hierover aan de apotheker; 
 Geeft uitvoering aan themaweken, acties en projecten; 
 Begeleidt Stagiaires en Algemeen ondersteunend medewerkers volgens richtlijnen en 

protocollen; 
 Draagt zorg voor actueel, overzichtelijk en toegankelijk archief.  

 
 
Eisen: 

• MBO-opleiding apothekersassistent.  
• Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen vakkundig handelen.  
• Heeft een klantvriendelijke en dienstverlenende houding, werkt goed samen met 

collega's en communiceert duidelijk naar apotheekbezoekers/patiënten en derden. 
• Gaat integer om met belangen van apotheekbezoekers/patiënten. 
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Apothekersassistent met aanvullende taken 
 
De functie omvat het afleveren en bereiden van geneesmiddelen aan de hand van recepten, het 
beheren van de voorraad geneesmiddelen en het verkopen van receptvrije geneesmiddelen, het 
assisteren ten aanzien van voorlichtingstaken en medicatiebewaking. Daarnaast is sprake van 
aanvullende verantwoordelijkheden op het gebied van bijv. management en/of inhoudelijke 
senioriteit.   
 
 
Organisatorische positie 
De apotheekassistent(e) ontvangt leiding van de apotheker en werkt samen in een team van 
collega's.  
Er kan sprake zijn van leidinggevende taken of het geven van vakinhoudelijk specialistische 
aanwijzingen of richtlijnen aan collega's.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Naast de reguliere taken van de apothekersassistente is één van de volgende extra 
resultaatgebieden van toepassing: 
 
A. Management 
Coördineert op dusdanige wijze de werkzaamheden van de apothekersassistenten dat de 
kwantitatieve en kwalitatieve bezetting is afgestemd op de vraag: 
 Coördineert de werkzaamheden van collega’s en bewaakt de voortgang en kwaliteit van 

het werk; 
 Is het aanspreekpunt voor apothekersassistenten en dienstdoende huisartsen m.b.t. 

knelpunten op uitvoerend (niet farmaceutisch inhoudelijk) niveau. 
 Voert overleg met de apotheker over personeelsaangelegenheden en voert onderdelen 

daarvan uit; 
 Voert functionerings - en beoordelingsgesprekken met apothekersassistenten (evt. samen 

met apotheker); 
 Draagt bij aan kwaliteitsbeheer en efficiencyverbetering en voert werkzaamheden in dit 

kader uit.  
 
B. Kwaliteitszorg 
Draagt zorg voor de bewaking en stimulering van de naleving van het kwaliteitsbeleid, ten 
einde de dienstverlening verder te professionaliseren: 
 Zorgt voor de overdracht en implementatie van richtlijnen en -procedures vanuit het 

kwaliteitsbeleid in de dagelijkse werkzaamheden; 
 Stimuleert en toetst het werken conform het vastgestelde kwaliteitsbeleid; 
 Stelt, binnen vastgestelde kaders, richtlijnen en -procedures op rondom kwaliteitsnormen, 

legt dit vast in kwaliteitshandboeken en beheert deze; 
 Evalueert het kwaliteitsbeleid en doet verbetervoorstellen; 
 Adviseert bij het opstellen van het kwaliteitsbeleid. 
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C. Farmaceutische patiëntenzorg   
Draagt zorg voor uitvoering van farmaceutische patiëntenzorg volgens de aan de zorgmodule 
gestelde eisen. 
 Vertaalt de zorgmodule naar de dagelijkse praktijk in de apotheek en bewaakt de kwaliteit 

van de dienstverlening; 
 Fungeert als aanspreekpunt voor de huisarts, POH,  patiënt, collega's en de apotheker 

t.a.v. de zorgmodule;  
 Informeert de apotheker en collega’s over ontwikkelingen in de zorgmodule; 
 Verzorgt informatiemateriaal en brengt de zorgmodule onder de aandacht; 
 Rapporteert aan de leidinggevende over de vorderingen en knelpunten van de zorgmodule. 

 
 
 
 
Aanvullende eisen: 

• Naast de MBO - opleiding apothekersassistent zijn extra competenties verkregen door 
ervaring en/of aanvullende opleiding waarmee de extra taken kunnen worden vervuld.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor het eigen vakkundig handelen en kan op basis van 
de aanvullende taken ook aangesproken worden op de resultaten van sturing of 
stimulering van collega's.  

• Heeft als apothekersassistente een klantvriendelijke en dienstverlenende houding, kan 
leiding geven aan collega's en heeft overtuigingskracht op inhoudelijk vlak. 
Communiceert duidelijk naar apotheekbezoekers/patiënten en derden. 

• Gaat integer om met belangen van collega's en apotheekbezoekers/patiënten. 
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Praktijkondersteuner  
 
De functie van praktijkondersteuner omvat het geheel van door de huisarts gedelegeerde taken in 
de huisartsenpraktijk binnen het gezondheidscentrum. De functie is gericht op medisch 
inhoudelijke en verpleegkundige werkzaamheden. De zorg van de praktijkondersteuner is in het 
bijzonder gericht op chronische patiënten. 

 
Organisatorische positie 
De Praktijkondersteuner legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur. De 
praktijkondersteuner werkt voor één of meerdere praktijken en is inhoudelijke 
verantwoording verschuldigd aan de huisartsen. Binnen en buiten het gezondheidscentrum 
werkt de praktijkondersteuner samen met andere professionele hulpverleners en behandelaars.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Zorgverlening 
Verzorgt op basis van vastgestelde protocollen op methodische wijze doelgerichte 
(gedelegeerde) zorgverlening voor  patiënten met een chronische ziekte, met als doel de 
patiënt zo adequaat mogelijk te voorzien van medische zorg en verbetering van reeds 
bestaande zorg: 
 Bepaalt, gedelegeerd of zelfstandig de te kiezen methodiek; 
 Inventariseert en analyseert de medische of verpleegkundige problemen van de patiënt; 
 Stelt daar waar nodig is een zorgplan op met doelen en interventies; 
 Kiest een interventie uit beschikbare alternatieven; indien er geen alternatief is volgt 

overleg met huisarts; 
 Bepaalt of de patiënt dient te worden terugverwezen respectievelijk doorverwezen naar 

huisarts of andere hulpverlener.Verwijst op basis van protocollen naar diëtist, oogarts of 
podotherapeut; 

 Formuleert in overleg met de patiënt het beoogde resultaat, en geeft hierover 
resultaatindicatoren aan; 

 Beoordeelt de interventie op effectiviteit en efficiëntie en onderneemt naar aanleiding 
daarvan actie; 

 Kiest in samenspraak met de patiënt voor de best passende toedieningsvorm van door de 
huisarts voorgeschreven geneesmiddelen; 

 Verzorgt een probleemgerichte rapportage in het (elektronisch) medisch dossier; 
 Draagt zorg voor afstemming en terugkoppeling van de geboden zorgverlening aan 

huisarts; 
 Draagt zorg voor de administratieve afhandeling in het patiëntendossier. 

 
 
Educatie en voorlichting 
Verzorgt een doelgerichte educatie en voorlichting aan individuele patiënten in de  
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huisartsenzorg (met name patiënten met DM type II, Astma/COPD of hart- en vaatziekten) 
gericht op kennis, het realiseren van mogelijke gedragsveranderingen, en het leren omgaan 
met de (gevolgen van de) aandoening met gebruikmaking van de beschikbare middelen: 
 Geeft voorlichting, adviezen, instructie en educatie aan patiënten en zonodig diens 

leefomgeving over ziektebeeld en behandeling, leefregels en hulpmiddelen; 
 Begeleidt en coacht patiënten en zonodig diens leefomgeving ten aanzien van 

zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met en het hanteren van de 
consequenties van de aandoening en het hanteren van de leefregels; 

 Geeft informatie en adviezen aan relevante andere interne of externe hulpverleners; 
 Geeft instructie over medicatie en behandeling en hoe zelf te handelen bij problemen; 
 Beoordeelt voorlichtingsmateriaal op functionaliteit en kwaliteit. 

 
Beheer en organisatie 
Draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een doelgerichte organisatie van de eigen 
zorgverlening in de huisartsenpraktijk met een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare 
mensen en middelen, opdat er een goede afstemming plaatsvindt met activiteiten van andere 
teamleden en externe hulpverleners/instellingen:  
 Plant en organiseert eigen spreekuur/visites en voert deze uit; 
 Registreert consultaanvragen en vertaalt deze in te ondernemen activiteiten; 
 Coördineert de zorgverlening en de continuïteit daarvan; 
 Lost knelpunten in de eigen praktijkvoering zelfstandig op;  
 Overlegt met andere relevante interne of externe disciplines/hulpverleners en verwijst 

patiënten waar nodig naar hen door; 
 Verleent (telefonische) consulten aan patiënten en intra- en extramurale hulpverleners; 
 Zet een sociale kaart op  en onderhoudt die t.a.v. de eigen taak resp. de eigen 

patiëntengroep. 
 
Kwaliteit 
Analyseert en toetst de kwaliteit van de zorgverlening en eigen praktijkvoering in de 
huisartsenzorg, aan de hand van landelijke en wettelijke richtlijnen, ten einde de kwaliteit van 
de zorg binnen de samenwerkende huisartsenpraktijken/ het samenwerkingsverband te allen 
tijde te borgen: 
 Stelt praktische protocollen en werkplannen voor de eigen activiteiten op; 
 Levert bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de samenwerkende 

huisartsenpraktijken/het samenwerkingsverband; 
 Toetst en analyseert de kwaliteit van de geboden zorgverlening, educatie en voorlichting 

en voert (in overleg) waar nodig verbeteringen door; 
 Benoemt verbeterpunten, stelt prioriteiten t.a.v. verbetering. Kiest en voert de 

verbeteracties uit. 
 
Eisen: 

• HBO-opleiding praktijkondersteuner;  Kennis van de sociale kaart, het veld van 
zorgverleners in het kader van chronische ziekten.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor medische zorgverlening aan patiënten, de kwaliteit 
daarvan en het geven van adviezen aan en zonodig afstemmen van te leveren zorg met 
de huisarts en/of met andere hulpverleners.  
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• Heeft een stevige eigen professionele houding, werkt goed samen met collega's en 
communiceert duidelijk naar patiënten en derden. 

• Is alert op en gaat zorgvuldig om met de voortgang en vorderingen bij de patiënt en 
onderhoudt de kwaliteit van de geleverde zorg op het gebied van chronische ziekten.  

• Gaat integer om met belangen van patiënten en collega's. 
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Praktijkondersteuner met managementtaken (mmt) 
 
De functie van praktijkondersteuner omvat het geheel van door de huisarts gedelegeerde taken in 
de huisartsenpraktijk binnen het gezondheidscentrum. De functie is gericht op medisch 
inhoudelijke en verpleegkundige werkzaamheden. De zorg van de praktijkondersteuner is in het 
bijzonder gericht op chronische patiënten. De praktijkondersteuner met managementtaken is 
eveneens verantwoordelijk voor de verzorging van administratieve (staf)taken en/of het aansturen, 
begeleiden en inwerken van collega praktijkondersteuners en andere functionarissen in de 
huisartsenpraktijk. Doel van de functie is het bevorderen en bewaken van optimale 
praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk(en) 

 
Organisatorische positie 
De praktijkondersteuner mmt legt hiërarchisch verantwoording af aan de directeur. De 
praktijkondersteuner werkt voor één of meerdere praktijken en is inhoudelijke 
verantwoording verschuldigd aan de huisartsen. Binnen en buiten het gezondheidscentrum 
werkt de praktijkondersteuner samen met andere professionele hulpverleners en behandelaars. 
De praktijkondersteuner mmt heeft naast de functie van praktijkondersteuner tevens 
gedelegeerde managementtaken. 
 
 
Resultaatgebieden 
 
Zorgverlening 
Verzorgt op basis van vastgestelde protocollen op methodische wijze doelgerichte 
(gedelegeerde) zorgverlening voor  patiënten met een chronische ziekte, met als doel de 
patiënt zo adequaat mogelijk te voorzien van medische zorg en verbetering van reeds 
bestaande zorg: 
 Bepaalt, gedelegeerd of zelfstandig de te kiezen methodiek; 
 Inventariseert en analyseert de medische of verpleegkundige problemen van de patiënt; 
 Stelt daar waar nodig is een zorgplan op met doelen en interventies; 
 Kiest een interventie uit beschikbare alternatieven; indien er geen alternatief is volgt 

overleg met huisarts; 
 Bepaalt of de patiënt dient te worden terugverwezen respectievelijk doorverwezen naar 

huisarts of andere hulpverlener.Verwijst op basis van protocollen naar diëtist, oogarts of 
podotherapeut; 

 Formuleert in overleg met de patiënt het beoogde resultaat, en geeft hierover 
resultaatindicatoren aan; 

 Beoordeelt de interventie op effectiviteit en efficiëntie en onderneemt naar aanleiding 
daarvan actie; 

 Kiest in samenspraak met de patiënt voor de best passende toedieningsvorm van door de 
huisarts voorgeschreven geneesmiddelen; 

 Verzorgt een probleemgerichte rapportage in het (elektronisch) medisch dossier; 
 Draagt zorg voor afstemming en terugkoppeling van de geboden zorgverlening aan 

huisarts; 
 Draagt zorg voor de administratieve afhandeling in het patiëntendossier. 
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Educatie en voorlichting 
Verzorgt een doelgerichte educatie en voorlichting aan individuele patiënten in de  
huisartsenzorg (met name patiënten met DM type II, Astma/COPD of hart- en vaatziekten) 
gericht op kennis, het realiseren van mogelijke gedragsveranderingen, en het leren omgaan 
met de (gevolgen van de) aandoening met gebruikmaking van de beschikbare middelen: 
 Geeft voorlichting, adviezen, instructie en educatie aan patiënten en zonodig diens 

leefomgeving over ziektebeeld en behandeling, leefregels en hulpmiddelen; 
 Begeleidt en coacht patiënten en zonodig diens leefomgeving ten aanzien van 

zelfmanagement van de ziekte, het leren omgaan met en het hanteren van de 
consequenties van de aandoening en het hanteren van de leefregels; 

 Geeft informatie en adviezen aan relevante andere interne of externe hulpverleners; 
 Geeft instructie over medicatie en behandeling en hoe zelf te handelen bij problemen; 
 Beoordeelt voorlichtingsmateriaal op functionaliteit en kwaliteit. 

 
Beheer en organisatie 
Draagt zorg en verantwoordelijkheid voor een doelgerichte organisatie van de eigen 
zorgverlening in de huisartsenpraktijk met een effectieve en efficiënte inzet van beschikbare 
mensen en middelen, opdat er een goede afstemming plaatsvindt met activiteiten van andere 
teamleden en externe hulpverleners/instellingen:  
 Plant en organiseert eigen spreekuur/visites en voert deze uit; 
 Registreert consultaanvragen en vertaalt deze in te ondernemen activiteiten; 
 Coördineert de zorgverlening en de continuïteit daarvan; 
 Lost knelpunten in de eigen praktijkvoering zelfstandig op;  
 Overlegt met andere relevante interne of externe disciplines/hulpverleners en verwijst 

patiënten waar nodig naar hen door; 
 Verleent (telefonische) consulten aan patiënten en intra- en extramurale hulpverleners; 
 Zet een sociale kaart op  en onderhoudt die t.a.v. de eigen taak resp. de eigen 

patiëntengroep. 
 
Kwaliteit 
Analyseert en toetst de kwaliteit van de zorgverlening en eigen praktijkvoering in de 
huisartsenzorg, aan de hand van landelijke en wettelijke richtlijnen, ten einde de kwaliteit van 
de zorg binnen de samenwerkende huisartsenpraktijken/ het samenwerkingsverband te allen 
tijde te borgen: 
 Stelt praktische protocollen en werkplannen voor de eigen activiteiten op; 
 Levert bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de samenwerkende 

huisartsenpraktijken/het samenwerkingsverband; 
 Toetst en analyseert de kwaliteit van de geboden zorgverlening, educatie en voorlichting 

en voert (in overleg) waar nodig verbeteringen door; 
 Benoemt verbeterpunten, stelt prioriteiten t.a.v. verbetering. Kiest en voert de 

verbeteracties uit. 
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Managementtaken 
Draagt zorg voor de coördinatie van de collega-praktijkondersteuners en eventuele andere 
ondersteunende functionarissen in de huisartsenpraktijk teneinde deze functionarissen in staat 
te stellen zo effectief en efficiënt mogelijk in de zorgvraag te kunnen voorzien.  
 Vormt binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt bij problemen die zich voordoen 

rond de gedelegeerde medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige en verpleegkundige 
zorg; 

 Managen en coördineren van het gedelegeerde zorgaanbod aan praktijkondersteuners en 
andere zorgaanbieders in de praktijk; 

 Coördineert werkroosters, vakantieplanning, ziekmeldingen;  
 Organiseert en plant werkoverleg;  
 Stemt werkprocessen binnen het  verantwoordelijkheidsgebied af binnen de organisatie en 

bewaakt de realisatie; 
 Verzorgt in voorkomende gevallen administratief beheersmatige taken; 
 Doet voorstellen t.a.v. het te voeren beleid betreffende organisatie, kwaliteit en personeel; 

 
 
Eisen: 

• HBO-opleiding praktijkondersteuner; ruime ervaring als praktijkondersteuner;  Kennis 
van de sociale kaart, het veld van zorgverleners in het kader van chronische ziekten.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor medische zorgverlening aan patiënten, de kwaliteit 
daarvan, het opstellen van protocollen, de coördinatie en kwaliteit van het team en het 
geven van adviezen aan en zonodig afstemmen van te leveren zorg met de huisarts 
en/of met andere hulpverleners.  

• Heeft een stevige eigen professionele houding, werkt goed samen met collega's, heeft 
leidinggevende (sociale) vaardigheden en communiceert duidelijk naar patiënten en 
derden. 

• Is alert op en gaat zorgvuldig om met de voortgang en vorderingen bij de patiënt en 
bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg op het gebied van chronische ziekten. Is 
alert op stagnaties in het werkproces en kwaliteit van het werk. 

• Gaat integer om met belangen van patiënten en collega's. 
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(Directie)secretaresse   
 
De functie van (directie)secretaresse omvat het verzorgen van correspondentie ten behoeve 
van directie en bestuur, het voorbereiden en notuleren van (bestuurs-) vergaderingen en het 
verrichten van andere werkzaamheden ten behoeve van directie en bestuur. 
 
 
Organisatorische positie 
De (directie)secretaresse legt verantwoording af aan de directeur dan wel aan een door de 
directie aangewezen leidinggevende. 
 
 
Resultaatgebieden 
 
Telefoon- en correspondentiebehandeling 
Handelt zelfstandig de post, telefoon en e-mail af opdat de directeur en de overige 
managers/stafleden tijdig beschikken over de informatie benodigd voor het uitvoeren van de 
eigen functie: 
 Verwerkt alle inkomende post, zet de routing uit en stelt vervolgens vast op welke plek en 

door wie de post behandeld moet worden; 
 Bewaakt de voortgang van en de afhandeling inkomende post en houdt daarbij 

nadrukkelijk rekening met vertrouwelijkheid en privacy gevoelige gegevens; 
 Handelt alle uitgaande post af; 
 Handelt telefoongesprekken, fax- en e-mailberichten af en/of verbindt door naar 

desbetreffende functionaris. 
 
 
Agendabeheer 
Beheert agenda's van directie en/of managers zodat zij bij de organisatie van hun werk ontlast 
worden. 
 Plant afspraken, vergaderingen, commissies e.d. en verzendt indien nodig uitnodigingen;  
 Bewaakt de gemaakt afspraken, deadlines en projectplanningen;  
 Reserveert ruimten en verzorgt de voorzieningen. 

 
 
Secretariële ondersteuning 
Verricht secretariële werkzaamheden voor directie en bestuur volgens aanwijzingen en 
afspraken: 
 Stelt brieven en nota’s op; 
 Stelt in overleg de vergaderagenda’s op en verzorgt de notulen; 
 Werkt verslagen uit van overleggen van de directeur; 
 Draagt zorg voor de aanwezigheid van relevante (vergader)stukken c.q. beleidsnota’s; 
 Beheert het archief. 

 
Administratieve en ondersteunende werkzaamheden 
Verricht overige administratieve en ondersteunende werkzaamheden uit conform afspraken en 
procedures: 
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 Verricht administratieve handelingen m.b.t. personele zaken bijv. het werving en 
selectietraject, verzuimmelding en -administratie, bijhouden personeelsdossiers, 
doorgeven van salarismutatie aan salarisbureau of financiële administratie e.d. 

 Voert tijdig en correct overige werkzaamheden ten behoeve van de directeur uit; 
 Verstrekt informatie (vraagbaakfunctie) en coördineert informatiestromen; 
 Signaleert relevante interne en externe ontwikkelingen en communiceert deze aan de 

directeur. 
 
 
 
Eisen: 

• MBO-vakopleiding als secretaresse. Ervaring in secretariële ondersteuning en kennis 
van de organisatie en werkzaamheden van directie/bestuur.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor correcte afspraken, voor tijdige en juiste verwerking 
van gegevens en voor effectieve ondersteuning van bestuur en directie op secretarieel 
gebied.  

• Heeft een dienstverlenende houding en bezit voldoende sociale vaardigheden voor het 
tot stand brengen van afspraken en het te woord staan van in- en externe contacten.  

• Is alert op het bewaken van afspraken. Is in staat om voor directie belangrijke signalen 
op te pakken. 

• Gaat integer en zorgvuldig om met informatie. 
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Personeelsfunctionaris  
 
De functie van Personeelsfunctionaris omvat het ten behoeve van een aantal centra zorgdragen 
voor de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het personeelsbeleid, het mede zorgdragen 
voor het dagelijks functioneren op beheersmatig terrein van de organisatie. 
 
 
Organisatorische positie 
De Personeelsfunctionaris valt hiërarchisch onder de directeur van de koepelorganisatie en legt 
verantwoording af aan het management van de centra waarvoor de werkzaamheden worden 
verricht. De Personeelsfunctionaris coördineert de dagelijkse werkzaamheden van 
administratief medewerkers die werkzaam zijn bij een centrum. De Personeelsfunctionaris kan 
deel uitmaken van het Managementteam.  
 
 
Resultaatgebieden  
 
Uitvoering beleid 
Voert op basis van vastgestelde richtlijnen en procedures diverse begeleidende 
werkzaamheden uit, opdat de leidinggevenden in staat worden gesteld het geformuleerde 
personeelsbeleid ten uitvoer te brengen; 
 Ondersteunt en coacht de leidinggevenden binnen de organisatie bij de implementatie van 

het personeelsbeleid en de hantering van de personeelsinstrumenten. Het betreft hierbij 
vraagstukken op het gebied van o.a. werving en selectie, het voeren van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, advisering omtrent salariëring bij indiensttreding, signaleren van 
scholingsbehoeften, coördineren van scholingsactiviteiten en omgaan met conflicten; 

 Onderzoekt en adviseert m.b.t. vraagstukken die voortvloeien uit arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsomstandigheden en/of werksfeer; 

 Draagt zorg voor ziekteverzuimbegeleiding in samenspraak met de leidinggevenden en 
eventueel de uitvoeringsinstelling (casemanagement); Draagt eveneens zorg voor naleving 
van voorschriften uit de Wet Verbetering Poortwachter.  

 
Advies en informatie 
Verstrekt op dusdanige wijze advies en informatie op het personeelsvlak opdat de 
leidinggevenden in staat worden gesteld hun medewerkers te ontplooien en te motiveren:  
 Adviseert de leiding ten aanzien van personeels- en opleidingsvraagstukken en 

organisatieontwikkelingen; 
 Adviseert de lijn aangaande diverse personele en juridische aangelegenheden; 
 Verstrekt advies richting medewerkers; 
 Informeert de organisatie over wijzigingen in de CAO en wetgeving en ziet toe op de 

toepassing van de CAO, sociale en arbeidsrechtelijke wetgeving; 
 Neemt deel aan diverse overlegstructuren; 
 Onderhoudt contacten met collega staffunctionarissen en fungeert als vraagbaak. 
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Beleidsbijdrage 
Formuleert in (nauw) overleg met de directeur het personeelsbeleid ten einde het evenwicht 
tussen de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting van de gezondheidscentra en de 
zorgvraag te waarborgen: 
 Signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, sociaal 

zekerheidsrecht en arbeidsrecht en vertaalt de consequenties naar de eigen organisatie, het 
informeert belanghebbenden hierover en vertaalt deze naar concrete beleidsvoorstellen; 

 Analyseert en beoordeelt (voorgenomen) beleidsontwikkelingen binnen de 
gezondheidscentra en vertaalt deze naar SMART doelstellingen; 

 Vertaalt beleid naar passende instrumenten en diensten op personeelsgebied; 
 Participeert in veranderingstrajecten op het gebied van Personeel en Organisatie. 

 
Ondersteunende werkzaamheden 
Verricht diverse werkzaamheden, ter bevordering van het functioneren van de totale organisatie: 
 Draagt zorg voor correspondentie bij in- en uitdiensttreding van medewerkers; 
 Onderhoudt externe contacten met Arbo-dienst (ziek- en herstelmeldingen),  het CWI, het 

UWV, pensioenverzekeraar, uitzendbureaus (personeelswerving) e.d.; 
 Verzorgt de voorlichting aan nieuwe medewerkers. 

 
 
Eisen: 

• HBO-opleiding Personeel en Organisatie. Ruime ervaring. Actuele kennis van 
relevante wet- en regelgeving.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor vakkundig advies, juiste hantering van regelgeving 
en afspraken en voor een eigen bijdrage aan het personeelsbeleid.  

• Heeft overzicht, overtuigingskracht als vakdeskundig specialist, effectieve  (sociale) 
vaardigheden naar in- en externe contacten. Communiceert duidelijk naar interne 
belanghebbenden en derden. 

• Is alert op voor de organisatie relevante ontwikkelingen op het werkgebied en op 
(risico van) omissies en onjuistheden in de uitvoering van beleid en regelgeving. 

• Gaat zorgvuldig om met bedrijfs- en personele informatie. 
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Medewerker Administratie (Vakkracht op het gebied van Salarisadministratie, Financiële 
Administratie of Personele Administratie) 
 
De functie van medewerker Administratie omvat het vakdeskundig uitvoeren en mede 
voorbereiden en ontwikkelen van het administratief operationeel beleid op het gebied van ofwel 
Salarisadministratie, ofwel Financiële Administratie ofwel Personele Administratie en het mede 
zorgdragen voor het dagelijks functioneren op beheersmatig terrein van het centrum. 
 
 
Organisatorische positie 
De medewerker Administratie legt verantwoording af aan de directeur dan wel een door 
directie aangewezen leidinggevende. De werkzaamheden worden in voorkomend geval 
gecoördineerd door het hoofd Administratie.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Beheer en bewaking 
Beheert en voert op dusdanige wijze de administratie, dat de informatie te allen tijde 
inzichtelijk en up-to-date is: 
Voert daartoe taken als hieronder genoemd uit op het gebied van Financiële administratie, 
Salarisadministratie en/of Personele Administratie: 
 Selecteert de te betalen facturen, voert deze in het financiële boekhoudsysteem en legt 

deze ter fiattering aan de directeur voor; 
 Voert de grootboekadministratie; boekt kas-, bank- en giromutaties in; 
 Beheert en bewaakt de debiteuren- en crediteuren; 
 Boekt de uit te betalen salarissen in; 
 Verzorgt het betalingsverkeer en rapporteert hierover aan het hoofd Administratie; 
 Bereidt de jaarrekening voor en stelt deze, in overleg met (in voorkomend geval het hoofd 

Administratie en) de Accountant, op;  
 Verzamelt de maandelijkse mutaties en draagt zorg voor de aanlevering van de mutaties 

(in- en uit dienst, salariswijzigingen, vakantiegeld etc.) aan het salaris verwerkingsbureau; 
 Beantwoordt vragen over uitbetaalde salarissen, sociale premies en verzekeringen; 
 Verzorgt de fiscale aangiften Omzetbelasting, Loonbelasting en BTW; 
 Levert informatie aan t.b.v. de begroting en de jaarrekening. 

 
 
Rapportage 
Verzorgt periodiek de rapportage en verslaglegging, met het oog op de aansturing van de 
organisatie door Directie en Management:  
 Inventariseert de informatiebehoefte; 
 Analyseert administratieve gegevens en verzorgt periodieke verslaglegging en 

managementinformatie naar de Directie. 
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Coördinatie (optioneel, kan behoren tot de taken) 
Coördineert op effectieve wijze de werkzaamheden van de Administratief medewerker(s), 
opdat zij in staat zijn de functie zo optimaal mogelijk van invulling te kunnen voorzien: 
 Coördineert de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de Administratief 

medewerker(s);  
 Bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden van de Administratief 

medewerker(s); 
 Rapporteert over de voortgang aan het hoofd Administratie. 

 
 
Systeembeheer (optioneel, kan behoren tot de taken) 
Beheert binnen het gezondheidscentrum de administratieve systeemtoepassingen, zodanig dat 
het gezondheidscentrum gebruik kan maken van veilige en goed werkende toepassingen: 
 Doet voorstellen voor de optimalisering van de automatiseringstoepassingen; 
 Draagt zorg voor het oplossen van storingen; 
 Draagt zorg voor een goede beveiliging van de ingevoerde gegevens; 
 Bestelt computer benodigdheden;  
 Verzorgt op regelmatige basis back-ups van de opgeslagen gegevens; 
 Verzorgt instructies en ondersteuning aan de medewerkers van het gezondheidscentrum. 

 
 
 
Eisen: 

• MBO-vakopleiding op het gebied van Salarisadministratie, Financiële Administratie of 
Personele Administratie. Ervaring en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor correcte administratieve dataverwerking en 
databeheer alsmede tijdige oplevering van betrouwbare en relevante 
managementinformatie en voorbereiding van jaarstukken.  

• Kan goed samenwerken met collega's, heeft overtuigingskracht als vakdeskundig 
specialist en communiceert duidelijk naar interne belanghebbenden en derden. 

• Werkt nauwkeurig en is alert op omissies en onjuistheden in de administratie. Is in 
staat om relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en -indien relevant- 
te benutten. 

• Gaat zorgvuldig om met bedrijfsinformatie. 
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Hoofd Administratie  
 
De functie van hoofd Administratie omvat het ten behoeve van een aantal centra zorgdragen voor 
de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van het financiële en administratieve beleid, het 
mede zorgdragen voor het dagelijks functioneren op beheersmatig terrein van de organisatie, het 
(doen) uitvoeren van financiële en administratieve werkzaamheden. 
 
 
Organisatorische positie 
Het hoofd Administratie valt hiërarchisch onder de directeur en legt verantwoording af aan de 
leidinggevenden van de centra waarvoor de werkzaamheden worden verricht. Het hoofd 
Administratie coördineert de dagelijkse werkzaamheden van administratief medewerkers die 
werkzaam zijn bij een centrum. Het hoofd administratie kan deel uitmaken van het 
Managementteam.  
 
 
Resultaatgebieden 
 
Financieel beleid 
Stelt in nauw overleg met het management het financiële beleid op met als doel het in kaart 
brengen van de financiële risico’s en de invulling van de financieringsbehoefte: 
 Signaleert trends en ontwikkelingen op het gebied van financiële en fiscale wetgeving, 

vertaalt de mogelijke consequenties en risico’s naar de eigen organisatie, informeert 
belanghebbenden en vertaalt deze naar concrete beleidsvoorstellen; 

 Stelt de financiële onderbouwing van het beleid op; 
 Draagt informatie aan ten behoeve van de vaststelling van beleidsinstrumenten 

(budgettering e.d.) en ondersteunt bij de (operationele) implementatie van deze 
instrumenten; 

 Stelt procedures op omtrent de administratieve organisatie en interne controle, draagt zorg 
voor de implementatie en stimuleert en controleert de naleving; 

 Stelt, in overleg met het management, de begrotingen en budgetten op en bewaakt deze; 
 Verstrekt adviezen aan de directeur van de koepelorganisatie ten aanzien van financieel 

economische aspecten van de bedrijfsvoering en verzorgt de onderbouwing van 
beleidsplannen; 

 Bereidt investeringen voor. 
 
Rapporteren 
Verzorgt periodiek de financiële rapportage en verslaglegging, met het oog op de aansturing 
van de organisatie door het management:  
 Inventariseert de informatiebehoefte; 
 Analyseert de financiële resultaten en verzorgt periodieke financiële verslaglegging en 

managementinformatie naar het management; 
 Bereidt de jaarrekening voor en stelt deze, in voerleg met de Accountant, op.  

 
Coördinatie financiële administratie 
Beheert en coördineert op zodanige wijze de financiële administratie, dat de financiële positie 
te allen tijde inzichtelijk en up-to-date is: 
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 Coördineert de werkzaamheden van de medewerkers Administratie bij de uitvoering van 
hun taken. Het betreft hierbij werkzaamheden op het gebied van personeelsadministratie, 
debiteuren/crediteuren administratie, grootboekadministratie, salarisadministratie; 

 Verzorgt het cash-management en bewaakt de liquiditeitspositie; 
 Voert werkoverleg; 
 Draagt kennis over en stimuleert deskundigheidsbevordering bij de administratief 

medewerkers; 
 Voert overleg met het management over de werkwijze binnen het gezondheidscentrum. 

 
 
Eisen: 

• HBO-opleiding op bedrijfsadministratief gebied. Ruime ervaring en actuele kennis 
van relevante wet- en regelgeving.  

• Draagt verantwoordelijkheid voor tijdige oplevering van betrouwbare en relevante 
financiële managementinformatie, inclusief de totstandkoming van begrotingen, 
budgetten, prognoses, analyses en de jaarrekening.  

• Heeft overzicht, overtuigingskracht als vakdeskundig specialist, leidinggevende 
(sociale) vaardigheden en communiceert duidelijk naar interne belanghebbenden en 
derden. 

• Is alert op voor de organisatie relevante ontwikkelingen op het werkgebied en op 
(risico van) omissies en onjuistheden in de administratie. 

• Gaat zorgvuldig om met bedrijfsinformatie. 
 


