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Functiebeschrijving Zorgadministratie medewerker 

 
De medewerker zorgadministratie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve taken 
binnen het proces van zorglevering en de administratieve taken die verband houden met 
aangesloten zorgverleners. Het is een belangrijke en veelzijdige taak, waarbij er veel met cijfers en 
codes gewerkt wordt en er een diversiteit aan taken is. De zorgadministratie medewerker draagt 
zorg voor de kwaliteit van de zorgadministratie en het dossiersysteem. 
 

Taken, Bevoegdheden, Vaardigheden en Competenties 
Zorgadministratie medewerker 
 
Persoonlijkheid 

- Heeft een goede spreek- en luistervaardigheid. 
- Kan goed samenwerken met anderen. 
- Heeft interesse in het zorggebied van de Stichting Klimkoord en affiniteit met onze missie en 

visie. 
 

Taken en verantwoordelijkheden 
- Afhandelen administratieve verzoeken van zorgverleners. 
- Opzetten nieuwe dossiers voor nieuwe zorgvragers. 
- Verwerken toewijzingen zorg in het dossiersysteem. 
- Berichtenverkeer naar de gemeente bij start zorg en einde zorg. 
- Bijhouden van gemaakte afspraken in ons dossiersysteem. 
- Bijhouden van de jaarplanning. 
- Informeren zorgverleners over wijzigingen in zorg, zorgcodes of trainingsmogelijkheden. 
- Onderhoudt contacten met zorgvragers, belanghebbenden en andere betrokken instanties. 

 
Bevoegdheden 

- Communicatie met zorgvragers, zorgverleners, belanghebbenden en betrokken instanties. 
- Bevoegd om op verzoek van de zorgcoördinator de uitvoering van zorg toe te wijzen aan 

onderaannemers van Klimkoord. 
- Bevoegd om voorstellen te doen m.b.t. marketing, projecten of sociale initiatieven. 
- Bevoegd om reminders aan te maken in het dossier systeem. 
- Heeft inzage in cliëntendossiers. 

 
Kennis  

- U heeft ervaring met administratieve werkzaamheden. 
- U heeft kennis van Word en Excel. 
- U heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. 
- U heeft een opleiding op MBO+/Hbo-niveau of een gelijkwaardige staat van dienst. 

 
Vaardigheden  

- U beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 

- U kunt goed met mensen en emoties omgaan. 

- U kunt nauwkeurig werken en kan goed omgaan met cijfers en codes. 

- U kunt uw eigen grenzen bewaken. 

- U kunt goed omgaan met kantoorautomatiseringssoftware. 
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Competenties 
 

- Accuraat: werkt zorgvuldig, gaat nauwkeurig om met cijfers/codes, controleert en verbetert 

de juistheid van het eigen werk . 

- Assertiviteit: is zich bewust van de eigen grenzen, bewaakt deze grenzen en stelt grenzen.  

- Collegiaal: kan goed samenwerken met anderen en is bereid collega’s bij hun 

werkzaamheden te ondersteunen. 

- Consciëntieus: voelt zich verantwoordelijk voor een goede uitvoer van de functie en is 

toegewijd aan de missie en visie van de organisatie.  

- Communicatief vaardig: heeft een goede mondelinge- en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheid. 

- Computervaardigheid: kan omgaan met kantoorautomatiseringssoftware en heeft 

kennis/vaardigheid met Word en Excel. 

- Flexibiliteit: kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkwijzen, regelgeving en 

beleidswijzigingen. 

- Integriteit: kan vertrouwelijk en gewetensvol omgaan met privacy- gevoelige informatie.  

- Interpersoonlijke sensitiviteit: kan de gevoelens en behoeften van anderen onderkennen, 

zich verplaatsen in anderen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen op 

anderen. 

- Klantgericht: heeft oog voor de behoeften en wensen van contactpersonen en hulpvragers 

en zet dit in om in een oplossing op maat. 

- Leervermogen: kan nieuwe informatie zoals veranderende werkwijzen, regelgeving en 

beleidswijzigingen snel opnemen en kan deze effectief toepassen in de werksituatie. 

- Plannen en organiseren: werkt gestructureerd, planmatig en coördineert de eigen 

werkzaamheden.  

- Stressbestendigheid: blijft effectief presteren onder tijdsdruk en druk van een diversiteit 

aan taken m.b.t. de zorgadministratie en het dossiersysteem. 

 
Positie 

- Rapporteert aan de Directeur-bestuurder. 


