
 - 1 / 7 - 

 

 

Medewerker Administratie  

1 PLAATS IN HET ORGANOGRAM 

 Rapporteert aan de directie en het diensthoofd van wie hij/zij opdrachten ontvangt. 

 Situering in het organogram: de administratief medewerker rapporteert aan de 
verantwoordelijke van zijn/haar dienst.  

2 DOEL VAN DE FUNCTIE 

Administratieve en organisatorische ondersteuning bieden teneinde bij te dragen tot een optimale 
dienstverlening aan de interne en externe klanten en aan een doelgerichte en efficiënte 
dienstverlening van de dienst waarvoor hij werkt. 

3 RESULTAATGEBIEDEN 

3.1 Gegevensverwerking 

Gegevens verzamelen, ordenen, verwerken en actueel houden. Er op die manier voor 
zorgen dat er op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking is. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Tijdig gegevens en cijfers verzamelen, interpreteren en invoeren. 

 Nagaan of de in te voeren / ingevoerde gegevens correct en volledig zijn. 

 Voor de entiteit relevante informatie verzamelen, lezen, samenvatten. 

 Documenten nakijken op volledigheid, correctheid en wettelijkheid. 

 Opzoekwerk doen. 

 Statistieken opmaken en verwerken. 

 … 

3.2 Dossierbehandeling 

Dossiers opmaken en administratief verwerken teneinde bij te dragen tot een correcte, 
vlotte en volledige afhandeling ervan. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Gegevens berekenen in dossiers rond personeelsadministratie, boekhouding,  … 
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 Dossiers administratief opvolgen (timing, versturen van documenten, …). 

 Nagaan welke formulieren ontbreken, en eventueel vervolledigen. 

 Gegevens naar andere administraties doorsturen. 

 Vragen met betrekking tot een dossier beantwoorden. 

 Contacten onderhouden met betrokken instanties (vb. leveranciers, …) 

 Zoeken naar de geschikte aan te spreken personen voor de verschillende onderdelen 
van een dossier. 

 … 

3.3 Informatie-uitwisseling 

Informatie verschaffen over dossiers en diensten aan interne en externe klanten teneinde 
bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van de entiteit waarvoor hij werkt. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Bezoekers ontvangen en hen te woord staan. 

 Eenvoudige en/of routinematige vragen om inlichtingen van externe en interne klanten 
persoonlijk, telefonisch of via mail beantwoorden. 

 De nodige documenten / brochures verschaffen. 

 De nodige informatie opvragen en documenten nakijken om de klant verder te kunnen 
helpen. 

 Zonodig correct doorverwijzen naar de gespecialiseerde personen en/of diensten. 

 Deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen. 

 Relevante informatie (gelezen, gehoord, … maar ook: eigen kennis en ervaring) delen 
met collega’s – zowel van de eigen entiteit als van andere entiteiten. 

 … 

3.4 Praktische ondersteuning 

De entiteit waarvoor hij werkt praktische ondersteuning bieden teneinde bij te dragen tot 
een vlotte en efficiënte werking. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 Tikwerk verzorgen. 

 Documenten en publicaties verzorgen, in overeenstemming met de huisstijl. 

 Fotokopieën nemen en distribueren. 

 Helpen bij het versturen van zendingen. 

 Documenten archiveren. 

 De toegankelijkheid van het archief verzorgen (aanbrengen van labels, inhoudstabel, 
…). 

 Verslagen van vergaderingen maken. 
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 … 

4 GEDRAGSVAARDIGHEDEN 

Waardegebonden competenties 

4.1 Voortdurend verbeteren 

Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door 
de bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen. 

Niveau 1 
Toont zich leer- en aanpassingsbereid met betrekking tot de eigen functie en situatie. 

Indicatoren: 

 Is gemotiveerd om nieuwe “leerstof” te verwerken. 

 Is bereid om nieuwe methodes aan te leren. 

 Past nieuwe afspraken over de uitvoering van de eigen taak meteen toe in de praktijk. 

 Vraagt om uitleg en toelichting als iets onduidelijk is. 

 Geeft aan waar zich problemen in de taak voordoen en denkt mee na over oplossingen. 

4.2 Klantgerichtheid 

Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van 
verschillende soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op 
reageren. 

Niveau 1 
Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand liggende vragen van klanten. 

Indicatoren: 

 Helpt klanten op een vriendelijke en adequate wijze voort. 

 Blijft beleefd bij klachten. 

 Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op te lossen. 

 Verleent een correcte service aan alle klanten, ongeacht hun afkomst, geslacht, 
handicap enz. (bv. houdt de wachttijd voor een klant minimaal, voert stipt uit wat werd 
vastgelegd, levert duidelijke producten af, neemt een lagedrempelhouding aan, is 
beschikbaar en bereikbaar). 

 Stelt zich hulpvaardig op. 

 Reageert snel en gepast op vragen van klanten. 

 Kiest een aangepaste aanpak gezien de mogelijkheden en beperkingen van de klant 
(bv. kinderen, bejaarden, zieken). 



 - 4 / 7 - 

4.3 Samenwerken 

Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat 
op het niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet onmiddellijk van 
persoonlijk belang is. 

Niveau 1 
Werkt mee en informeert anderen. 

Indicatoren: 

 Houdt rekening met de mening van anderen. 

 Behandelt anderen met respect, ongeacht hun positie, achtergrond of opvattingen. 

 Geeft informatie en kennis door die voor anderen nuttig of belangrijk kan zijn. 

 Aanvaardt groepsbeslissingen. 

 Toont respect voor de verscheidenheid van mensen. 

4.4 Betrouwbaarheid – “Consequent en correct handelen” 

Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling, 
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen 
(diversiteit, milieuzorg …). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid opnemen. 

Niveau 1 
Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande regels 
en afspraken. 

Indicatoren: 

 Respecteert formele regels en afspraken. 

 Gaat op respectvolle wijze om met anderen (collega’s, klanten, medewerkers, …). 

 Geeft volledige en juiste informatie door. 

 Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie. 

 Doet wat hij zegt, komt beloften en afspraken na. 

 Komt open uit voor eigen fouten, vergissingen en nalatigheden. 

Interpersoonlijk gedrag 

4.5 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

Een schrijfstijl hanteren die past bij de boodschap en de doelgroep. 

Niveau 1 
Hanteert een correcte en begrijpelijke taal. 

Indicatoren: 

 Hanteert een correcte spelling. 

 Hanteert een correcte grammatica. 

 Handhaaft de huisstijl en de afspraken hierover in zijn communicatie. 
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 Schrijft in een toegankelijke taal ambtelijke brieven en nota’s. 

Probleemoplossend gedrag 

4.6 Flexibel gedrag  

De eigen gedragsstijl kunnen veranderen om een gesteld doel te bereiken. In verschillende 
situaties of ten aanzien van verschillende personen op een efficiënte wijze zijn gedrag 
kunnen aanpassen. 

Niveau 1 
Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat vereist. 

Indicatoren: 

 Verandert zijn agenda en operationele planning afhankelijk van tijdsdruk, nieuwe 
prioriteiten, dringende vragen of behoeften. 

 Verhoogt het werktempo als de omstandigheden dat vragen (bv. gewijzigde deadline, 
tegenslagen, plots extra taken. 

 Zoekt tijdig een alternatieve oplossing of aanpak als blijkt dat de gekozen aanpak niet 
geschikt was. 

 Is bereid taken uit te voeren die niet tot het normale pakket behoren, als de 
omstandigheden dat vereisen. 

4.7 Nauwgezetheid 

Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen. 

Niveau 2 
Levert met oog voor detail correct werk af. 

Indicatoren: 

 Voert repetitieve administratieve of technische taken foutloos uit. 

 Vult documenten en formulieren correct en zorgvuldig in. 

 Blijft aandachtig bij routineuze taken. 

 Controleert het eigen werk. 

 Merkt fouten en onnauwkeurigheden in de beschikbare informatie op, met het oog op 
het aanbrengen van correcties. 

Beheersmatig gedrag 

4.8 Organiseren 

De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de 
doelstellingen te bereiken conform de planning. 

Niveau 1 
Organiseert het eigen werk. 

Indicatoren: 
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 Werkt onder tijdsdruk alles tijdig en correct af. 

 Kan op een bepaald ogenblik met oog voor de timing zijn werk afronden. 

 Pakt de zaken efficiënt aan. 

 Kan inspelen op wijzigende omstandigheden. 

 Ontwikkelt een aanpak die blijk geeft van doorzicht en overzicht. 

5 KENNIS EN KUNDE 

 Grondige kennis van de Nederlandse taal 

 Basiskennis van de werking van een openbaar bestuur 

 Beginselen, methodieken en technieken inzake administratief werk en secretariaat praktisch 
kunnen toepassen (dactylografie, archivering, …). 

 Goede pc-vaardigheid  

 in office toepassingen. 

 inzake dataverwerking. 

6 FORMELE VEREISTEN 

Bij aanwerving 

 Houder zijn van een diploma secundair onderwijs of van een diploma daaraan gelijkgesteld. 

 Slagen voor een selectieprocedure. 

Bij bevordering 

 Voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden, vermeld in de rechtspositieregeling. 

7 FUNCTIONELE LOOPBAAN 

 Contractueel 

 Niveau C1 – C2 – C3. 

 C1 Aanvangsschaal. 

 C2 Ten minste 4 jaar schaalanciënniteit, en gunstige evaluatie. 

 C3 Ten minste 18 jaar gecumuleerde schaalanciënniteit in C1 en C2, en gunstige 
evaluatie. 

 Salarisschaal (bruto niet-geïndexeerd jaarsalaris): 

 C1 C2 C3 

Minimum 13.550 14.250 15.900 



 - 7 / 7 - 

Maximum 21.950 22.800 24.800 

Verhogingen 1x1x600 

1x2x600 

1x2x550 

8x2x600 

1x2x550 

1x2x600 

1x2x700 

1x1x550 

9x2x600 

1x2x550 

2x2x600 

1x2x850 

1x1x650 

2x2x600 

1x2x650 

1x2x600 

1x2x650 

2x2x600 

1x2x650 

1x2x600 

1x2x650 

2x2x600 

1x2x850 

0 13.550 14.250 15.900 

1 14.150 14.800 16.550 

2 14.150 14.800 16.550 

3 14.750 15.400 17.150 

4 14.750 15.400 17.150 

5 15.300 16.000 17.750 

6 15.300 16.000 17.750 

7 15.900 16.600 18.400 

8 15.900 16.600 18.400 

9 16.500 17.200 19.000 

10 16.500 17.200 19.000 

11 17.100 17.800 19.650 

12 17.100 17.800 19.650 

13 17.700 18.400 20.250 

14 17.700 18.400 20.250 

15 18.300 19.000 20.850 

16 18.300 19.000 20.850 

17 18.900 19.600 21.500 

18 18.900 19.600 21.500 

19 19.500 20.200 22.100 

20 19.500 20.200 22.100 

21 20.100 20.750 22.750 

22 20.100 20.750 22.750 

23 20.650 21.350 23.350 

24 20.650 21.350 23.350 

25 21.250 21.950 23.950 

26 21.250 21.950 23.950 

27 21.950 22.800 24.800 

 

 

 


