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1 Inleiding 
In opdracht van de BTG ESB&I zijn door ECABO, in het licht van het domeinbreed ontwikkelen en 

borgen van een eerste fase van de opleiding, 23 economisch-administratieve kwalificaties 

geanalyseerd.  Het betreft analyses om de generieke en specifieke beroepstaken te benoemen. Bij de 

analyses is gekeken naar mogelijk verwante praktijkonderdelen.  

Met verwante praktijkonderdelen bedoelen we niet overlap op het eindniveau van een kwalificatie. 

De specifieke beroepscontext is immers noodzakelijk om studenten op te leiden tot startende 

beroepsbeoefenaars en wordt in principe vanaf de start van een opleiding betrokken om betekenis 

te geven aan praktijk- en theorieonderdelen van een curriculum. Waar wel naar gezocht is, zijn 

beroepshandelingen die minder contextrijk kunnen worden aangeboden in het begin van een 

domeinbrede opleiding (basisactiviteiten van werkprocessen).  

Bijlage 1 toont de niveau 4 en niveau 3 kwalificaties die in het onderzoek zijn betrokken.  

Relatie met onderwijskundig kader 
De analyse maakt deel uit van het project Implementatie onderwijskundig kader. Het doel van het 

project Implementatie Onderwijskundig Kader is het beantwoorden van de vraag: 

Werken de in het kader genoemde stappen naar een consistente opbouw van een praktijkgericht 

curriculum? Wat betekent dat voor het bouwen van een gemeenschappelijk curriculum voor het 

domein economie getoetst aan de niveau 3 en 4 opleidingen in dit domein? 

Het Onderwijskundig kader is in 2010 opgesteld door een werkgroep van medewerkers vanuit de 

MBO Raad, de Stichting Praktijkleren en kenniscentrum ECABO. Het beoogt het hoger en 

middenmanagement binnen scholen te ondersteunen bij (Onderwijskundig Kader, pagina 4): 

- De verbetering en vernieuwing van het onderwijs; 

- De inkoop van leer- en toetsmiddelen; 

- De inrichting en verbetering van de onderwijsorganisatie; 

- De onderwijskundige afstemming binnen één of meer opleidingen; 

- Het inroepen van onderwijskundige hulp vanuit de driehoek kenniscentrum ECABO, Stichting 

Praktijkleren en MBO Raad. 

Het onderwijskundig kader geeft aan dat de opleidingscyclus start met de analyse van kerntaken en 

werkprocessen van het kwalificatiedossier. De analyse van ECABO naar mogelijk verwante 

praktijkonderdelen op basis van de kwalificatiedossiers maakt deel uit van deze eerste stap. Na 

vaststelling van de praktijkonderdelen volgt (ws. 1e kwartaal 2012) het vaststellen van de 

theorieonderdelen. Daarna kan worden overgegaan naar stap 2 de constructie van het examenplan 

en het onderwijsplan. Zie voor de gehele opleidingscyclus pagina 9 van het Onderwijskundig Kader 

(2010).  
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2 Aanpak  
Het doel van het project Implementatie Onderwijskundig kader is het ontwikkelen van een 

praktijkgericht curriculum. In deze analyse richtten we ons daarom op de praktijk van de kwalificaties 

(kerntaken, werkprocessen, activiteiten van werkprocessen). De theorieaspecten worden in een 

volgende fase van het project betrokken. 

 De analyse is uitgevoerd door sectoradviseurs van de afdeling Ontwikkeling & Innovatie van 

ECABO. Zij hebben suggesties gedaan voor mogelijke verwante1 beroepshandelingen van 

kwalificaties.  

 Naar aanleiding van deze suggesties zijn vervolgens alle 23 kwalificaties in detail 

geanalyseerd door twee adviseurs.  Dit resulteerde in 18 (concept)werkprocessen met 

mogelijke verwante activiteiten van werkprocessen.   

 Deze 18 conceptwerkprocessen zijn daarna gecontroleerd door alle sectoradviseurs. Zij 

adviseerden per  proces over: 

o Verwantschap van activiteiten uit hun kwalificaties met die van andere kwalificaties; 

o Beroepsspecificiteit/complexiteit: wel/niet te betrekken processen in een eerste 

domeinbrede periode;  

o Omvang proces: wel/niet te betrekken activiteiten; 

o Volgorde van de activiteiten; 

o Titels van thema’s, processen en activiteiten. 

 Naar aanleiding hiervan zijn processen bijgesteld.  

In paragraaf 3 gaan we in op de resultaten en conclusies. Paragraaf 4 bevat een voorstel met 

mogelijke basisprocessen voor een eerste periode van een domeinbreed curriculum. Paragraaf 5 

geeft aanbevelingen voor het vervolg van het project.  

 

                                                           
1
 Zie kader over verwantschap bij 1 Inleiding 
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3 Resultaten en conclusies  
Er is door kwalificaties heen gekeken naar de praktijk van werkprocessen en activiteiten van 

werkprocessen. Dat heeft geleid tot 18 conceptprocessen (zie bijlage 2). Deze paragraaf geeft de 

belangrijkste conclusies weer.  

1. Er is sprake van verwante2 activiteiten van kwalificaties, maar bezien op het totale aantal 

activiteiten en kwalificaties gaat het om een relatief beperkt aantal. Zo gaat het bij het 

proces ‘Ontvangen van klanten’ om 4 activiteiten van bank en verzekeringen, 4 van 

secretarieel, 3 van informatiedienstverlening en 2 van juridisch. Voor de financiële en 

commerciële kwalificaties is dit proces bijvoorbeeld niet relevant. Deze conclusie kan 

getrokken worden voor het merendeel van de 18 processen. De mate van verwantschap is 

dus beperkt, maar biedt wel mogelijkheden om (op overwogen wijze) tot basisprocessen 

voor een eerste domeinbrede periode van een opleiding te komen.  

2. Vaak verschillen activiteiten in dezelfde kolom in formulering en/of omvang van elkaar. Dat is 

logisch, want de activiteiten in bijlage 3 zijn de activiteiten zoals die op eindniveau zijn 

geformuleerd in de beroepsspecifieke kwalificaties. Er is echter op een basaal niveau wel 

sprake van enige  verwantschap. Dat wil zeggen dat activiteiten van verschillende 

kwalificaties op beginniveau gelijkenis vertonen met elkaar en wellicht gezamenlijk 

aangeboden kunnen worden in een eerste domeinbrede periode van het curriculum.  

3. Bij 6 van de 18 werkprocessen blijkt de onderlinge verwantschap in activiteiten alsnog 

onvoldoende en/of is sprake van complexe en beroepsspecifieke activiteiten die thuis horen 

in de eindfase van de beroepsspecifieke opleiding. Een voorbeeld daarvan zijn de processen 

‘Coördineert dagelijkse activiteiten of ‘Instrueert en begeleidt’. Deze processen passen niet 

in een eerste domeinbrede periode van een opleiding.  

4. Soms bevatten verschillende processen deels dezelfde activiteiten. Bijvoorbeeld het 

informeren en adviseren van klanten en het afhandelen van vragen van klanten. Voor een 

eerste domeinbrede periode van een opleiding, gericht op het beginnerniveau, kunnen deze 

processen samengevoegd worden.  

  

                                                           
2
 Zie het kader in de Inleiding voor een toelichting op verwante praktijkonderdelen. 
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4 Voorstel basisprocessen 
De 18 conceptprocessen zijn bijgesteld tot 11 basisprocessen (zie tabel 1).  Daarbij is gekeken naar: 

- Mate van verwantschap: Hoe meer (basaal) verwante activiteiten van verschillende 

kwalificaties, die ook op een beginnerniveau betekenisvol kunnen zijn voor studenten, des te 

meer reden er kan zijn om deze basisactiviteiten van werkprocessen (zij het minder 

contextrijk) tot basisproces te benoemen.   

- Beroepsspecificiteit/complexiteit van processen: Hoe complexer de activiteiten zijn en hoe 

meer activiteiten pas in de specifieke beroepscontext betekenis krijgen voor studenten, des 

te meer reden er is deze activiteiten alleen beroepsspecifiek en in de vervolgfase van de 

opleiding aan te bieden. Deze activiteiten en processen passen niet in een domeinbrede 

periode aan het begin van de opleiding.  

- Mate waarin de student via de basisprocessen een goed beeld krijgt van alle beroepen: Hoe 

minder een beroep verwant blijkt aan andere kwalificaties, des te meer reden er is om voor 

dit beroep/beroepen één of meer specifieke basisprocessen op te nemen, zodat de leerling 

ook van dit beroep een goed beeld krijgt in de eerste periode van de opleiding. Eén van de 

uitgangspunten van het project Implementatie Onderwijskundig kader is namelijk zorgen 

voor een goede beroepsoriëntatie met als doel uitval van leerlingen te voorkomen.  

Bij vijf basisprocessen is de mate van verwantschap leidend geweest om een proces in het overzicht 

op te nemen. Vervolgens is gekeken of met die basisprocessen voldoende recht wordt gedaan aan 

het verkrijgen van een goed beroepsbeeld van alle beroepen. Dat bleek onvoldoende het geval voor 

de financiële en secretariële beroepen.  

- De thema’s klantcontacten en informatie en documentatie geven te weinig beeld van de 

financiële beroepen. Hoewel het kan voorkomen dat bijvoorbeeld een financieel 

administratief medewerker contact heeft met een externe klant, is dit van beperktere aard 

dan bij de andere kwalificaties het geval is. Om toch recht te doen aan de financiële 

beroepen is daarom het basisproces ‘Voert een financiële administratie’ toegevoegd. De daar 

te leren rekenvaardigheden zijn ook voor de andere kwalificaties relevant.  

- De thema’s klantcontacten en informatie en documentatie geven te weinig beeld van het 

beroep van secretaresse. Vandaar dat basisprocessen opgenomen zijn die meer de kern van 

het beroep duidelijk maken zoals agendabeheer, werkoverleggen organiseren en notuleren. 

Tegelijkertijd zijn deze werkzaamheden ook relevant voor de andere kwalificaties vanwege 

het plannen en organiseren, contextrijke taalvaardigheden en contextrijke 

rekenvaardigheden. 

Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van de 11 mogelijke basisprocessen. Het betreft een 

voorstel waarover we in de werkgroep en met het (regionale) bedrijvenveld verder in gesprek 

moeten gaan (expertmeetings in november en december 2011).  
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Tabel 1 Voorstel basisprocessen 

Thema  Basisproces  Activiteiten  Motivatie 

Klant-
contacten  

1 Ontvangt klanten A Heet de klant welkom Verwante3 
activiteiten 
meerdere 
kwalificaties 

B Inventariseert de vraag van de klant 

C Schrijft de klant in 

D Verwijst de klant door en/of begeleidt hem naar een andere afdeling/collega 

2 Informeert 
klanten en 
handelt vragen 
en eenvoudige 
klachten af 

A Opent het gesprek Verwante 
activiteiten 
meerdere 
kwalificaties 

B Achterhaalt de vraag van de klant en/of neemt de klacht in behandeling 

C Lost eenvoudige vragen/klachten zelf op of betrekt collega’s of de leidinggevende 

D Zoekt informatie op in relevante bronnen/systemen 

E Informeert de klant over de verdere afhandeling van zijn vraag of klacht 

F Controleert of de klant alles heeft begrepen en sluit het gesprek af 

G Verwerkt gegevens in het (digitale) systeem 

H Verzorgt zo nodig informatiemateriaal voor de klant 

3 Legt contact met 
klanten  
(netwerken, bijv. 
telefonisch, 
beurs, bezoek, 
overleg) 

A Bereidt zich op klantcontacten voor Verwantschap 
meerdere 
kwalificaties, maar 
iets meer accent 
op commercieel 

B Legt contact en communiceert op professionele wijze met relaties en klanten 

C Maakt eventueel notities 

D Maakt eventueel afspraken 

E Verwerkt zijn notities in het (digitale) systeem en/of geef informatie door aan 
leidinggevende en collega’s 

4 Stelt offertes op 
en controleert 
facturen 

A Voert een calculatie voor een bestelling uit voor de klant Beroepsoriëntatie 
commercieel (en 
een beetje 
financieel) 
(én geeft beeld van 
relaties tussen 
afdelingen in een 
organisatie) 

B Controleert bij collega’s of in het systeem of er geleverd kan worden 

C Stelt de offerte op 

D Vraagt eventuele ontbrekende informatie op bij de klant of bij collega’s 

E Neemt met de klant de bestelling en offerte door 

F Bewaakt de offertetermijn 

G Vraagt de klant de offerte/aanvraag te ondertekenen 

H Controleert na levering de uitgaande factuur die door de verkoopadministratie is 
opgesteld 

                                                           
3
 Zie het kader in de Inleiding voor een toelichting op ‘verwante activiteiten’. 
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Thema  Basisproces  Activiteiten  Motivatie 

Financiën en 
administratie 

5 Voert een 
financiële 
administratie 

A Verzamelt en ordent financiële gegevens Beroepsoriëntatie 
financieel B Controleert of gegevens juist zijn en signaleert afwijkingen 

C Vraagt ontbrekende gegevens op / rappelleert collega’s 

D Bewerkt/ verwerkt de gegevens in een geautomatiseerd systeem 

E Stelt een financiële rapportage op en verspreidt deze 

F Archiveert documenten en rapportages 

6 Houdt kleine 
budgetten bij 

A  Zoekt uit wat het beschikbare budget is Verwante 
activiteiten 
meerdere 
kwalificaties  
  

B Bewaakt het budget en signaleert dreigende budgetoverschrijding 

C Bespreekt de voortgang/rapporteert het financiële eindresultaat met de leidinggevende 

Regelen en 
organiseren 

7 Beheert de 
agenda 

A Regelt en noteert afspraken in de agenda van zijn leidinggevende en in die van zichzelf Beroepsoriëntatie 
secretarieel  B Synchroniseert agenda’s 

C Bewaakt afspraken van zijn leidinggevende en van zichzelf 

D Herinnert de leidinggevende aan afspraken en to do’s 

E Bereidt afspraken voor anderen voor en voor zichzelf 

8 Organiseert 
(werk)overleggen 

A Achterhaalt het doel van de bijeenkomst en overige relevante informatie Beroepsoriëntatie 
secretarieel  B Maakt een plan, checklist of draaiboek 

C Selecteert een locatie en ruimte 

D Overlegt met de opdrachtgever en reserveert 

E Voert gegevens in een reserveringssysteem in 

F Maakt een overzicht van de reservering 

G Regelt de faciliteiten voor de bijeenkomst 

H Bespreekt de agenda 

I Verstuurt de uitnodiging en de stukken 

J Checkt voor aanvang of alles in orde is 

9 Notuleert het 
overleg 

A Bereidt zich op het overleg voor Beroepsoriëntatie 
secretarieel  B Notuleert tijdens het overleg 

C Stelt verslag en/of besluitenlijst op en verzendt deze 

D Archiveert documenten 
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Thema  Basisproces  Activiteiten  Motivatie 

Informatie en 
documentatie 

10 Stelt zakelijke 
teksten op 
(brieven, 
webteksten, 
notities, etc.) 

A Verzamelt gegevens Verwante 
activiteiten 
meerdere 
kwalificaties (taal) 
  

B Stelt een tekst op 

C Verzendt de tekst  

11 Beheert (digitale) 
dossiers 

A Verzamelt gegevens Verwante 
activiteiten 
meerdere 
kwalificaties  
  

B Plaatst gegevens in het bestaande dossier 

C Registreert gegevens in het systeem 
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Lezen van het overzicht 
De basisprocessen zijn geordend in vier thema’s:  

- Klantcontacten; 

- Financiën en administratie; 

- Regelen en organiseren; 

- Informatie en documentatie.  

Het thema klantcontacten slaat sterk op de commerciële en juridische beroepen, maar het is ook 

voor de andere kwalificatierichtingen als informatiedienstverlening en secretarieel heel relevant. Het 

thema financiën en administratie is gericht op de financiële beroepen, maar het kunnen werken met 

budgetten en de rekenkundige aspecten die dat met zich meebrengt, zijn voor alle richtingen 

belangrijk. Regelen en organiseren is, kijkend naar de onderliggende basisprocessen, typerend voor 

de secretaresse, maar het omvat planningsvaardigheden, taalvaardigheden en rekenvaardigheden 

die ook voor de andere kwalificaties fundamenteel zijn. Het thema informatie en documentatie klinkt 

wellicht als informatiedienstverlening in de oren, maar de basisprocessen ‘opstellen van zakelijke 

teksten’ en ‘beheren van dossiers’ komen in alle kwalificaties voor en zijn fundamenteel voor alle 

richtingen.  

Ieder thema bevat twee of meer basisprocessen. Ieder basisproces bevat meerdere logisch op elkaar 

volgende activiteiten. De activiteiten zijn afgeleid van reguliere werkprocessen en zijn (vaak) 

activiteiten van meerdere kwalificaties. In een volgende fase van het project moet nog gedefinieerd 

worden wat het bijbehorende leerresultaat (op beginniveau) is (zie ook Aanbevelingen).  

Borging aan de kwalificatiestructuur 
Tenslotte is belangrijk te vermelden dat het gaat om basisprocessen en activiteiten die in formulering 

zijn vereenvoudigd ten opzichte van de oorspronkelijke kwalificatie en beroepscontext. Het zijn 

immers activiteiten die op het beginniveau van kwalificaties verwantschap vertonen en die daarom 

in een eerste domeinbrede periode van een opleiding minder contextrijk aangeboden kunnen 

worden. Via de basisprocessen wordt zogezegd een begin gemaakt met het uitoefenen en beheersen 

van activiteiten en werkprocessen van een beroepsspecifieke kwalificatie. Echter, zonder de 

specifieke beroepscontext en specifieke vakkennis en vaardigheden dekken de basisprocessen dus 

niet het gevorderde of eindniveau van de specifieke kwalificaties af.  

Verder is belangrijk op te merken dat nog niet is gespecificeerd wat het precies betekent als een 

‘begin’ wordt gemaakt met het uitoefenen en beheersen van activiteiten en werkprocessen van een 

kwalificatie. We weten nog niet hoe groot of hoe klein dat begin is. Pas als per basisproces op 

detailniveau inzichtelijk is gemaakt welke praktijk- en welke theoriecomponenten  daadwerkelijk 

aangeboden gaan worden en ook op welke manier dat gebeurt, kan aangegeven worden met welk 

deel van een kwalificatie een begin wordt gemaakt via een basisproces.  

Ieder basisproces is via de matrices in bijlage 3 te herleiden tot één of meer kwalificaties. Lees ook 

de toelichting bij de bijlage voor meer informatie. Andersom, kan op termijn ook per kwalificatie 

inzichtelijk gemaakt worden met welke activiteiten en/of werkprocessen van kwalificaties een begin 

is gemaakt en wat dat begin betekent.  
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5 Aanbevelingen 
ECABO vindt het belangrijk dat vanaf het begin van de opleiding recht gedaan wordt aan/opgeleid 

wordt in de specifieke beroepscontext van een kwalificatie. Een te sterke ‘avo-isering’ is onwenselijk 

voor zowel student als bedrijfsleven. Aan de hand van het voorstel basisprocessen in deze 

rapportage willen we in de werkgroep het gesprek hierover voeren. Primaire vraag daarbij is ‘Wat is 

het doel van een domeinbrede basisperiode?’ Gaat het om het verkrijgen van een realistisch 

beroepsbeeld van alle kwalificaties en het voorkomen van schooluitval? Om oriëntatie op 

loopbaan/vervolgopleiding? Gaat het om het efficiënter maken van opleidingen? Onderstaande 

leidraad  ondersteunt de dialoog.  

Leidraadvragen 
1. Wat is het doel van een domeinbrede basisperiode? Welk resultaat wil je bereikt hebben? 

2. Hoe kun je het programma efficiënt organiseren en tegelijkertijd recht doen aan de verschillende 

beroepscontexten van de kwalificaties? 

a. Wat betekent dit voor de inhoud van het curriculum? 

i. Van de domeinbrede basisperiode? 

ii. Van het vervolg? 

3. Hoe zorg je ervoor dat studenten aan het einde van de basisperiode een realistisch beeld hebben 

van alle kwalificaties van het domein? 

Overige aanbevelingen 
Verder willen we enkele aanbevelingen voor het vervolg van het project geven: 

1. Betrek (regionale) bedrijven nadrukkelijk bij het ontwikkelen van het curriculum. Zowel bij 

het ontwikkelen van een curriculum voor een domeinbrede periode als voor de 

beroepsspecifieke (vervolg)opleiding. De beoogde expertmeetings in november en december 

zijn een eerste goede stap om bedrijven mee te laten denken over inhoud van de opleiding, 

opbouw van het programma en voorbereiding/aansluiting op de beroepspraktijkvorming. 

Het is aan te bevelen aan deze afstemming van onderwijs-bedrijfsleven een intensief vervolg 

te geven in de volgende fasen van het project. De ervaringen in dit project leveren scenario’s 

voor het (gezamenlijk) vormgeven van onderwijs en examinering op.  

2. Breng per basisproces het gewenste resultaat in kaart. Wat moet de student aan het einde 

van de domeinbrede basisperiode beheersen (kunnen en kennen) op het beginniveau van de  

werkprocessen van kwalificaties? Waarin onderscheidt dit beginniveau zich van het 

gevorderde of eindniveau (op niveau 3 of niveau 4) van de beroepsspecifieke 

werkprocessen? Door dit te verscherpen kan straks bijvoorbeeld ook beter bepaald worden 

welke materialen en werkvormen passend zijn in welke periode. Zorg ook dat dit beginniveau 

in lijn is met wat de bedrijven van de student verwachten in een eventuele eerste 

oriënterende bpv die plaatsvindt aan het einde van de domeinbrede periode. Tenslotte kan  

per  kwalificatie inzichtelijk gemaakt worden met welke activiteiten en/of werkprocessen van 

kwalificaties een begin is gemaakt en wat dat begin betekent. 

3. Onderzoek welke voorbeelden er al zijn van (domein)breed opleiden. Aan welke ROC’s 

gebeurt dit al? Voor welke opleidingen? Hoe is vormgegeven aan het  brede opleiden? Met 

behulp van welke middelen? Wat zijn de ervaringen? Wat bevalt? Wat niet? Wat daarvan 

zouden wij kunnen gebruiken voor dit project? Wat niet? En waarom wel of niet? 
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Bijlage 1 Betrokken kwalificaties (versie 2011-2012) 
 

Sector Kwalificatiedossier kwalificatie Niveau  

Bank en 
verzekeringswezen 

Commercieel medewerker 
bank- en 
verzekeringswezen 

Commercieel medewerker bank- 
en verzekeringswezen 

4 

Commercieel Commercieel medewerker Contactcenter medewerker 3 

Commercieel medewerker 
binnendienst 

3 

Commercieel medewerker 
buitendienst 

3 

(Junior) accountmanager 4 

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider 4 

Medewerker marketing en 
communicatie 

Marketingmedewerker 4 

Assistent 
communicatiemedewerker 

4 

Medewerker 
evenementenorganisatie 

4 

Financiële beroepen Financiële beroepen Financieel administratief 
medewerker 

3 

Bedrijfsadministrateur 4 

Assistent-accountant 4 

Salarisadministrateur 4 

Informatie-
dienstverlening 

Medewerker 
informatiedienstverlening 

Bibliotheekmedewerker 4 

Informatiebeheerder 4 

Juridisch  Juridisch medewerker Juridisch medewerker openbaar 
bestuur 

4 

Juridisch medewerker zakelijke 
dienstverlening 

4 

Medewerker personeel en 
arbeid 

Medewerker personeel en arbeid 4 

Medewerker sociale 
zekerheid 

Medewerker sociale zekerheid 4 

Secretarieel Secretariële beroepen Secretaresse 3 

Juridisch secretaresse 4 

Medisch secretaresse 4 

Directiesecretaresse/ 
Managementassistent 

4 

 

 



 

14 
 

Bijlage 2 Overzicht 18 conceptprocessen 
 Proces Wat is er met dit proces gebeurd? 

1 Ontvangt klanten Behouden 

2 Informeert en adviseert klanten Gecombineerd met Handelt klachten en 
vragen af en Zorgt voor de mondelinge 
informatie-uitwisseling 

3 Handelt klachten en vragen af Gecombineerd met Informeert en 
adviseert klanten en Zorgt voor de 
mondelinge informatie-uitwisseling 

4 Onderhoudt het relatienetwerk Behouden (legt contact met klanten) 

5 Etaleert en presenteert producten en diensten Vervalt (=beroepsspecifiek) 

6 Stelt offertes op en controleert facturen Behouden 

7 Voert een financiële administratie Behouden 

8 Beheert kleine budgetten Behouden 

9 Zorgt voor de mondelinge/telefonische 
informatie-uitwisseling 

Gecombineerd met Informeren en 
adviseren van klanten en Handelt 
klachten en vragen af 

10 Beheert de agenda Behouden 

11 Regelt vergaderruimten en faciliteiten Behouden (Regelt werkoverleggen) 

12 Projectmatig werken Vervalt (=beroepsspecifieke inkleuring, te 
complex voor basis) 

13 Coördineert (dagelijkse) werkzaamheden Vervalt (=beroepsspecifieke inkleuring, te 
complex voor basis) 

14 Instrueert en begeleidt Vervalt (=beroepsspecifiek, te complex 
voor basis) 

15 Ontsluit informatie Deels verwerkt in Dossiers beheren, maar 
vervalt grotendeels (=beroepsspecifiek, te 
complex voor basis) 

16 Maakt (digitale) dossiers aan Behouden (Beheert digitale dossiers) 

17 Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Behouden (Stelt zakelijke documenten 
op) 

18 Voert (markt)onderzoeken uit Vervalt (=beroepsspecifiek, te complex 
voor basis) 
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Bijlage 3 De 11 basisprocessen 
 

Toelichting  
- Er zijn in totaal 11 basisprocessen.   

- Voor ieder basisproces is een overzicht gemaakt waarop in één oogopslag duidelijk is welke 

werkprocessen van welke kwalificaties verwant zijn aan het basisproces (Overzichtsmatrix 

per basisproces). Zie de Inleiding voor een toelichting op wat wel en niet onder 

verwantschap wordt verstaan.    

- Na deze overzichten volgen de matrices met detailinformatie. Hierin is per activiteit van een 

basisproces aangegeven wat deze inhoudt in de context van de beroepskwalificatie 

(Detailmatrix per basisproces). Om aan de eisen van de kwalificatie te voldoen, moet deze 

context een plek krijgen in het onderwijs.  

- De mate van verwantschap is niet uit deze matrices af te leiden. Dat het hooguit om een 

beginniveau gaat, staat vast, maar hoe groot of hoe klein dat begin is, is nog niet vast te 

stellen. Daarvoor moet eerst inzichtelijk zijn welke praktijk- en theoriecomponenten  

daadwerkelijk in de opleiding aangeboden gaan worden.  
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Overzichtsmatrix per basisproces 
 

Basisproces 1: Ontvangt klanten 
Activiteiten:  A. Heet de klant welkom 
  B. Inventariseert de vraag van de klant 
  C. Schrijft de klant in 
  D. Verwijst de klant door en/of begeleidt hem naar een andere afdeling/collega 
 

 Activiteit 

A B C D 

Kwalificatie WP     

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.1     

1.2     

Contactcenter medewerker (3) nvt     

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt     

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt     

(Junior) accountmanager nvt     

Contactcenter teamleider nvt     

Marketing medewerker nvt     

Assistent communicatiemedewerker nvt     

Medewerker evenementenorganisatie nvt     

Financieel administratief medewerker (3) nvt     

Bedrijfsadministrateur nvt     

Assistent-accountant nvt     

Salarisadministrateur nvt     

Bibliotheekmedewerker 1.1     

Informatiebeheerder 1.1     

Juridisch medewerker Openbaar bestuur 1.1     

1.3     

Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening 1.1     

1.3     

Medewerker personeel en arbeid nvt     

Medewerker sociale zekerheid 1.1     

 1.4     

Secretaresse (3) 2.5     

Juridisch secretaresse 2.5     

Medisch secretaresse 2.5     

2.6     

Directiesecretaresse/managementassistent 2.5     
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Basisproces 2:  Informeert klanten en handelt vragen en eenvoudige klachten af 
Activiteiten:  A. Opent het gesprek 
  B. Achterhaalt de vraag van de klant en/of neemt de klacht in behandeling 
  C. Lost eenvoudige vragen/ klachten zelf op of betrekt collega’s of de leidinggevende 
  D. Zoekt informatie op in relevante bronnen/ systemen 
  E. Informeert de klant over de verdere afhandeling van zijn vraag of klacht 
  F. Controleert of de klant alles begrepen heeft en sluit het gesprek af 
  G. Verwerkt gegevens in het (digitale) systeem 
  H. Verzorgt zonodig informatiemateriaal voor de klant 
 

 Activiteit 

A B C D E F G H 

Kwalificatie WP         

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.2         

1.3         

Contactcenter medewerker (3) 2.3         

3.1         

3.3         

Commercieel medewerker binnendienst (3) 2.3         

3.1         

3.3         

Commercieel medewerker buitendienst (3) 2.3         

3.1         

3.3         

(Junior) accountmanager 2.3         

3.1         

Contactcenter teamleider nvt         

Marketing medewerker nvt         

Assistent communicatiemedewerker nvt         

Medewerker evenementenorganisatie nvt         

Financieel administratief medewerker (3) 3.1         

3.3         

Bedrijfsadministrateur 3.1         

3.3         

Assistent-accountant 3.1         

Salarisadministrateur 3.1         

3.3         

Bibliotheekmedewerker 1.1         

3.3         

Informatiebeheerder 1.1         

1.3         

Juridisch medewerker openbaar bestuur 1.1         

3.1         

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 1.1         

4.1         

Medewerker personeel en arbeid 3.4         

4.1         

Medewerker sociale zekerheid 1.1         

1.4         

Secretaresse (3) 1.2         

Juridisch secretaresse 1.2         
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 Activiteit 

A B C D E F G H 

Kwalificatie WP         

Medisch secretaresse 1.2         

Directiesecretaresse/managementassistent 1.2         
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Basisproces 3:  Legt contact met klanten (netwerken, bijv. telefonisch, beurs, bezoek, overleg, 
gesprek) 

Activiteiten:  A. Bereidt zich op klantcontacten voor (stelt zich op de hoogte van producten en 
diensten van zijn organisatie en van actuele klantgegevens) 
B. Legt contact en communiceert op professionele wijze met relaties en klanten 

  C. Maakt eventueel notities 
  D. Maakt eventueel afspraken 
 E. Verwerkt zijn notities in het (digitale) systeem en/of geeft informatie door aan 

leidinggevende en collega’s 
  

 Activiteit 

A B C D E 

Kwalificatie WP      

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.2      

4.1      

4.2      

4.4      

Contactcenter medewerker (3) 1.1      

3.3      

Commercieel medewerker binnendienst (3) 1.1      

3.3      

Commercieel medewerker buitendienst (3) 1.1      

3.3      

(Junior) accountmanager 1.1      

1.4      

3.4      

Contactcenter teamleider nvt      

Marketing medewerker nvt      

Assistent communicatiemedewerker nvt      

Medewerker evenementenorganisatie nvt      

Financieel administratief medewerker (3) nvt      

Bedrijfsadministrateur nvt      

Assistent-accountant nvt      

Salarisadministrateur nvt      

Bibliotheekmedewerker 2.1      

Informatiebeheerder nvt      

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt      

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening 4.2      

Medewerker personeel en arbeid 2.1      

2.2      

Medewerker sociale zekerheid nvt      

Secretaresse (3) 1.5      

Juridisch secretaresse 1.5      

Medisch secretaresse 1.5      

Directiesecretaresse/managementassistent 1.5      
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Basisproces 4:  Stelt offertes op en controleert facturen 
Activiteiten:  A. Voert een calculatie voor een bestelling uit voor de klant 
  B. Controleert bij collega’s of in het systeem of er geleverd kan worden 
  C. Stelt de offerte op 
  D. Vraagt eventuele ontbrekende informatie op bij de klant of bij collega’s 
  E. Neemt met de klant de bestelling en offerte door 
  F. Bewaakt de offertetermijn 
  G. Vraagt de klant de offerte/aanvraag te ondertekenen 
  H. Controleert de factuur (die door de verkoopadministratie is opgesteld) 
 

 Activiteit 

A B C D E F G H 

Kwalificatie WP         

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 4.3         

Contactcenter medewerker (3) nvt         

Commercieel medewerker binnendienst (3) 2.5         

Commercieel medewerker buitendienst (3) 2.5         

(Junior) accountmanager 2.5         

Contactcenter teamleider nvt         

Marketing medewerker nvt         

Assistent communicatiemedewerker nvt         

Medewerker evenementenorganisatie nvt         

Financieel administratief medewerker (3) 3.2         

Bedrijfsadministrateur 3.2         

Assistent-accountant nvt         

Salarisadministrateur 3.2         

Bibliotheekmedewerker nvt         

Informatiebeheerder nvt         

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt         

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening nvt         

Medewerker personeel en arbeid nvt         

Medewerker sociale zekerheid nvt         

Secretaresse (3) nvt         

Juridisch secretaresse nvt         

Medisch secretaresse nvt         

Directiesecretaresse/managementassistent nvt         
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Basisproces 5:  Voert een financiële administratie 
Activiteiten:  A. Verzamelt en ordent financiële gegevens 

B. Controleert of gegevens juist zijn en signaleert afwijkingen 
 C. Vraagt ontbrekende gegevens op / rappelleert collega’s 
 D. Bewerkt/verwerkt de gegevens in een geautomatiseerd systeem 
 E. Stelt een financiële rapportage op en verspreidt deze 
 F. Archiveert documenten en rapportages 
  

 Activiteit 

A B C D E F 

Kwalificatie WP       

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.4       

Contactcenter medewerker (3) nvt       

       

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt       

       

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt       

       

(Junior) accountmanager nvt       

       

       

Contactcenter teamleider nvt       

Marketing medewerker nvt       

Assistent communicatiemedewerker nvt       

Medewerker evenementenorganisatie 4.6       

Financieel administratief medewerker (3) 1.1       

1.2       

1.3       

1.4       

4.2       

4.3       

4.5       

Bedrijfsadministrateur 1.1       

1.2       

1.3       

1.4       

4.1       

4.2       

4.3       

Assistent-accountant 1.1       

1.2       

1.3       

1.4       

4.1       

4.2       

4.3       

Salarisadministrateur 1.1       

1.2       

1.3       

1.4       

4.1       
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 Activiteit 

A B C D E F 

Kwalificatie WP       

4.2       

4.3       

Bibliotheekmedewerker 1.3       

 3.1       

Informatiebeheerder 1.3       

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt       

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening nvt       

Medewerker personeel en arbeid 3.3       

Medewerker sociale zekerheid nvt       

Secretaresse (3) 1.6       

2.9       

Juridisch secretaresse 2.9       

Medisch secretaresse 2.6       

2.9       

Directiesecretaresse/managementassistent 1.6       

2.8       
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Basisproces 6: Houdt kleine budgetten bij 
Activiteiten:  A. Zoekt uit wat het beschikbare budget is 
  B. Bewaakt het budget en signaleert dreigende budgetoverschrijding 
 C. Bespreekt de voortgang/rapporteert het financiële eindresultaat met de 

leidinggevende   

 Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen nvt    

Contactcenter medewerker (3) nvt    

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt    

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt    

(Junior) accountmanager nvt    

Contactcenter teamleider 2.2    

2.4    

Marketing medewerker 3.4    

Assistent communicatiemedewerker 3.4    

Medewerker evenementenorganisatie 3.4    

4.3    

4.5    

4.6    

4.7    

Financieel administratief medewerker (3) 3.3    

3.4    

4.1    

4.3    

Bedrijfsadministrateur 2.2    

3.3    

3.4    

4.1    

4.3    

Assistent-accountant 2.2    

4.1    

4.3    

Salarisadministrateur 3.3    

3.4    

4.1    

4.3    

Bibliotheekmedewerker 1.4    

Informatiebeheerder nvt    

Juridisch medewerker Openbaar bestuur nvt    

Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening nvt    

Medewerker personeel en arbeid nvt    

Medewerker sociale zekerheid 2.3    

2.5    

2.6    

Secretaresse (3) 2.3    

Juridisch secretaresse nvt    

Medisch secretaresse nvt    

Directiesecretaresse/managementassistent 2.3    

2.8    



 

24 
 

Basisproces 7:  Beheert de agenda 
Activiteiten:  A. Regelt en noteert afspraken in de agenda van zijn leidinggevende en in die van 

zichzelf 
B. Synchroniseert agenda’s 

 C. Bewaakt afspraken van zijn leidinggevende en van zichzelf 
 D. Herinnert de leidinggevende aan afspraken en to do’s 
 E. Bereidt afspraken voor anderen voor en voor zichzelf 
  

 Activiteit 

A B C D E 

Kwalificatie WP      

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen nvt      

Contactcenter medewerker (3) nvt      

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt      

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt      

(Junior) accountmanager nvt      

Contactcenter teamleider nvt      

Marketing medewerker nvt      

Assistent communicatiemedewerker nvt      

Medewerker evenementenorganisatie nvt      

Financieel administratief medewerker (3) nvt      

Bedrijfsadministrateur nvt      

Assistent-accountant nvt      

Salarisadministrateur nvt      

Bibliotheekmedewerker nvt      

Informatiebeheerder nvt      

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt      

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening nvt      

Medewerker personeel en arbeid nvt      

Medewerker sociale zekerheid nvt      

Secretaresse (3) 2.1      

Juridisch secretaresse 2.1      

Medisch secretaresse 2.1      

Directiesecretaresse/managementassistent 2.1      
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Basisproces 8:  Organiseert (werk)overleggen 
Activiteiten:  A. Achterhaalt het doel van de bijeenkomst en overige relevante informatie 
  B. Maakt een plan, checklist of draaiboek 
  C. Selecteert een  locatie en ruimte 
  D. Overlegt met de opdrachtgever en reserveert 
  E. Voert gegevens in een reserveringssysteem in 
  F. Maakt een overzicht van de reservering 
  G. Regelt de faciliteiten voor de bijeenkomst 
  H. Bespreekt de agenda 
  I. Verstuurt de uitnodiging en de stukken 
  J. Checkt voor aanvang of alles in orde is 
 
 

 Activiteit 

A B C D E F G H I J 

Kwalificatie WP           

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen nvt           

Contactcenter medewerker (3) nvt           

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt           

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt           

(Junior) accountmanager nvt           

Contactcenter teamleider 3.3           

Marketing medewerker nvt           

Assistent communicatiemedewerker nvt           

Medewerker evenementenorganisatie 4.1           

4.2           

4.3           

4.4           

4.5           

4.6           

4.7           

Financieel administratief medewerker (3) nvt           

Bedrijfsadministrateur nvt           

Assistent-accountant nvt           

Salarisadministrateur nvt           

Bibliotheekmedewerker 2.2           

2.4           

Informatiebeheerder nvt           

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt           

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening nvt           

Medewerker personeel en arbeid nvt           

Medewerker sociale zekerheid nvt           

Secretaresse (3) 2.3           

Juridisch secretaresse 2.2           

Medisch secretaresse 2.2           

Directiesecretaresse/managementassistent 2.3           
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Basisproces 9:  Notuleert het overleg 
Activiteiten:  A. Bereidt zich op het overleg voor 

B. Notuleert tijdens het overleg 
 C. Stelt verslag en/of besluitenlijst op en verzendt deze 
 D. Archiveert documenten4 
  

  Activiteit 

A B C D 

Kwalificatie WP     

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen nvt     

Contactcenter medewerker (3) nvt     

Commercieel medewerker binnendienst (3) nvt     

Commercieel medewerker buitendienst (3) nvt     

(Junior) accountmanager nvt     

Contactcenter teamleider nvt     

Marketing medewerker nvt     

Assistent communicatiemedewerker nvt     

Medewerker evenementenorganisatie nvt     

Financieel administratief medewerker (3) nvt     

Bedrijfsadministrateur nvt     

Assistent-accountant nvt     

Salarisadministrateur nvt     

Bibliotheekmedewerker nvt     

Informatiebeheerder nvt     

Juridisch medewerker openbaar bestuur nvt     

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening nvt     

Medewerker personeel en arbeid nvt     

Medewerker sociale zekerheid nvt     

Secretaresse (3) 2.4     

Juridisch secretaresse 2.4     

Medisch secretaresse 2.4     

Directiesecretaresse/managementassistent 2.4     

 

                                                           
4
 Deze activiteit is niet expliciet beschreven in het dossier, maar is het is wel een logische vervolgstap die 

bovendien relevant is om te leren aan het begin van een opleiding.  
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Basisproces 10: Stelt zakelijke teksten op (brieven, webteksten, notities, voorstellen, plannen, 
rapportages, instructies, etc.)5 

Activiteiten:  A. Verzamelt gegevens 
B. Stelt een tekst op 

 C. Verzendt de tekst 
 

   Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.3    

1.5    

2.2    

2.4    

Contactcenter medewerker (3) nvt    

Commercieel medewerker binnendienst (3) 3.2    

Commercieel medewerker buitendienst (3) 3.2    

(Junior) accountmanager 1.2    

1.4    

1.5    

2.1    

Contactcenter teamleider 2.1    

2.2    

2.4    

2.5    

Marketing medewerker 1.1    

1.4    

2.1    

2.3    

2.5    

2.6    

3.1    

3.3    

3.6    

Assistent communicatiemedewerker 1.1    

1.4    

3.1    

3.3    

3.6    

3.7    

3.8    

3.9    

Medewerker evenementenorganisatie 1.1    

1.4    

3.1    

3.3    

3.6    

4.1    

4.2    

Financieel administratief medewerker (3) 3.3    

                                                           
5
 Het opstellen van notulen of besluitenlijst is een apart basisproces.  
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   Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

3.5    

4.1    

4.3    

4.4    

Bedrijfsadministrateur 2.2    

3.3    

3.5    

4.1    

4.3    

4.4    

Assistent-accountant 2.2    

3.5    

3.6    

4.1    

4.3    

4.4    

Salarisadministrateur 3.3    

3.5    

4.1    

4.3    

4.4    

Bibliotheekmedewerker 1.2    

1.3    

1.4    

2.2    

3.4    

Informatiebeheerder 1.2    

1.3    

Juridisch medewerker Openbaar bestuur 1.2    

2.2    

2.3    

2.4    

3.2    

4.2    

Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening 2.2    

2.3    

2.4    

4.2    

Medewerker personeel en arbeid 1.1    

1.2    

2.2    

3.2    

3.3    

4.2    

Medewerker sociale zekerheid 1.3    

2.3    

Secretaresse (3) 1.1    

Juridisch secretaresse 1.1    
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   Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

Medisch secretaresse 1.1    

Directiesecretaresse/managementassistent 1.1    
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Basisproces 11: Beheert (digitale) dossiers 
Activiteiten:  A. Verzamelt gegevens 

B. Plaatst gegevens in het bestaande dossier 
 C. Registreert gegevens in het systeem 
   

 Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen 1.2    

1.3    

2.2    

2.3    

2.4    

4.1    

Contactcenter medewerker (3) 1.1    

2.3    

3.1    

3.3    

Commercieel medewerker binnendienst (3) 1.1    

2.1    

2.3    

3.1    

3.3    

Commercieel medewerker buitendienst (3) 1.1    

2.1    

2.3    

3.1    

3.3    

(Junior) accountmanager 1.1    

1.5    

2.3    

3.1    

Contactcenter teamleider 1.2    

3.2    

Marketing medewerker  2.16    

Assistent communicatiemedewerker Nvt7    

Medewerker evenementenorganisatie Nvt8    

Financieel administratief medewerker (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

3.1    

4.2    

4.3    

4.5    

                                                           
6
 In deze kwalificaties wordt het beheren van dossiers niet expliciet beschreven, maar het is onwaarschijnlijk 

dat deze activiteiten geen deel uitmaken van de werkzaamheden. 
7
 Zie voorgaande voetnoot 

8
 Zie voorgaande voetnoot 
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 Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

Bedrijfsadministrateur 1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

2.1    

2.2    

2.3    

3.1    

4.2    

4.3    

4.5    

Assistent-accountant 1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

2.1    

2.2    

2.3    

2.4    

3.1    

4.2    

4.3    

Salarisadministrateur 1.1    

1.2    

1.3    

1.4    

2.1    

3.1    

4.2    

4.3    

4.5    

5.1    

5.2    

5.4    

Bibliotheekmedewerker 1.3    

3.3    

3.5    

Informatiebeheerder 3.2    

3.3    

Juridisch medewerker Openbaar bestuur 2.4    

Juridisch medewerker Zakelijke dienstverlening 2.4    

Medewerker personeel en arbeid 3.3    

Medewerker sociale zekerheid 2.1    

Secretaresse (3) 1.1    

1.3    

Juridisch secretaresse 1.1    

1.4    

Medisch secretaresse 1.1    
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 Activiteit 

A B C 

Kwalificatie WP    

1.4    

Directiesecretaresse/managementassistent 1.1    

1.4    
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Detailmatrix per basisproces 
Basisproces 1: Ontvangt klanten 

Kwalificatie WP A 
Heet de klant welkom 

B 
Inventariseert de vraag van de klant 

C 
Schrijft de klant in 

D 
Verwijst de klant door en/of 
begeleidt hem 

Commercieel medewerker bank- 
en verzekeringswezen 

1.1 Heet de klant welkom Vraagt waar hij de klant mee kan helpen  Verwijst de klant door en/of 
begeleidt hem naar adviseur of 
apparaat 

1.2   Maakt een klantdossier aan  

Contactcenter medewerker (niv3) x     

Commercieel medewerker 
binnendienst (niv 3) 

x     

Commercieel medewerker 
buitendienst (niv3) 

x     

Jr. accountmanager x     

Contactcenter teamleider x     

Marketing medewerker x     

Ass. communicatiemedewerker x     

Medewerker 
evenementenorganisatie 

x     

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

x     

Bedrijfsadministrateur x     

Assistent-accountant x     

Salarisadministrateur x     

Bibliotheekmedewerker 1.1 Benadert de klant en opent het 
gesprek of neemt de vraag in 
ontvangst op andere wijze 

Stelt vast wat de vraag van de klant is  Verwijst zo nodig of draagt de vraag 
over 

Informatiebeheerder 1.1 Idem Idem  idem 

Juridisch medewerker openbaar 
bestuur  

1.1  Analyseert de vraag van de klant   

1.3    Verwijst de (interne of externe) klant 
door naar een andere afdeling of 
organisatie (en verstrekt algemene 
info over organisaties in het 
werkveld van de (juridische) 
dienstverlening (dit betreft hele wp 
1.3) Let op: is bij juridisch meer dan 
een techniek, veel inhoudelijke 
kennis van het veld nodig. 

Juridisch medewerker zakelijke 
dienstverlening 

1.1  Analyseert de vraag van de klant   

1.3    Verwijst de (interne of externe) klant 
door naar een andere afdeling of 
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Kwalificatie WP A 
Heet de klant welkom 

B 
Inventariseert de vraag van de klant 

C 
Schrijft de klant in 

D 
Verwijst de klant door en/of 
begeleidt hem 

organisatie (en verstrekt algemene 
info over organisaties in het 
werkveld van de (juridische) 
dienstverlening (dit betreft hele wp 
1.3) Let op: is bij juridisch meer dan 
een techniek, veel inhoudelijke 
kennis van het veld nodig. 

Medewerker personeel en arbeid x     

Medewerker sociale zekerheid 1.1  Analyseert de vraag van de klant   

1.4    Verwijst de klant indien nodig door 
naar een andere interne afdeling of 
externe organisatie  
(Let op: deze handeling betreft het 
hele werkproces 1.4) 

Secretaresse (niv3) 2.5 Ontvangt (internationale) bezoekers / 
relaties 

Informeert naar doel bezoek Schrijft bezoekers in (in het digitale 
systeem) 

Verwijst en/of begeleidt bezoekers 
door naar de juiste persoon / 
personen 

Juridisch secretaresse 2.5 Ontvangt (internationale) bezoekers / 
relaties 

Informeert naar doel bezoek Schrijft bezoekers in (in het digitale 
systeem) 

Verwijst en/of begeleidt bezoekers 
door naar de juiste persoon / 
personen 

Medisch secretaresse 2.5 Ontvangt (internationale) bezoekers / 
relaties 

Informeert naar doel bezoek Schrijft bezoekers in (in het digitale 
systeem) 

Verwijst en/of begeleidt bezoekers 
door naar de juiste persoon / 
personen 

2.6 Ontvangt patiënten Controleert waarvoor de patiënt komt en 
neemt documenten in ontvangst 

 Verwijst de patiënt naar de juiste arts 
of afdeling 

Directiesecretaresse/  
Managementassistent  

2.5 Ontvangt (internationale) bezoekers / 
relaties 

Informeert naar doel bezoek Schrijft bezoekers in (in het digitale 
systeem) 

Verwijst en/of begeleidt bezoekers 
door naar de juiste persoon / 
personen 
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Basisproces 2: Informeert klanten en handelt vragen en eenvoudige klachten af 

Kwalificatie WP A 
Opent het gesprek 

B 
Achterhaalt de vraag van de klant 
en/of neemt de klacht in 
behandeling 

C  
Lost eenvoudige vragen/ 
klachten zelf op of betrekt 
collega’s of de 
leidinggevende 

D 
Zoekt informatie op in relevante 
bronnen/ systemen 

E 
Informeert de klant over de 
verdere afhandeling van zijn 
vraag of klacht  

F 
Controleert of de klant alles 
begrepen heeft en sluit het 
gesprek af 

G 
Verwerkt gegevens in het 
(digitale) systeem 

H 
Verzorgt zonodig 
informatie-materiaal voor 
de klant 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

1.2   Informeert de klant  
productgericht. 
Adviseert de klant 
productgericht. 
(adviseren vergt eigenlijk 
meer en andere 
vaardigheden en kennis dan 
eenvoudige vragen 
oplossen) 

Verzamelt en controleert 
klantgegevens. 
 
Maakt gebruik van (digitale) 
hulpmiddelen (informatie-
bronnen) 

  Maakt een klantdossier aan 
(of werkt deze bij) 

 

1.3  Luistert actief door vragen te stellen 
en samen te vatten en staat stil bij 
de emotie van de klant en biedt 
indien nodig excuses aan namens de 
organisatie 

Zoekt samen met de klant 
naar een oplossing en 
schakelt daarbij desgewenst 
een collega of 
leidinggevende in. 
Beantwoordt klanten 
volgens de format-
technische richtlijnen van de 
organisatie. 
Vraagt, indien nodig 
informatie aan collega, 
leidinggevende of expert. 

Beantwoordt vragen m.b.v. 
brochures, internet of andere 
digitale systemen. 

Maakt duidelijke afspraken 
met de klant 

 Noteert de klacht, acties en 
afspraken in het klantdossier 

 

Contactcenter medewerker (niv3) 2.3  Achterhaalt de behoeften en 
wensen van de klant en koppelt 
deze aan het 
product/dienstenassortiment 

Adviseert de klant over 
producten / diensten 
(adviseren vergt eigenlijk 
meer en andere 
vaardigheden en kennis) 
Beantwoordt vragen van 
klanten over producten en 
diensten en bedenkt hoe het 
product / diensten-
assortiment hierop aansluit 

   Legt de relevante gegevens 
en gemaakte afspraken vast 
in het verkoopsysteem 

Verzorgt 
informatiemateriaal voor de 
klant 

3.1  Neemt de klacht in behandeling, 
toont begrip voor de klant en stelt 
vragen om oorzaak en/of 
ontevredenheid te achterhalen 

Betrekt bij het afhandelen 
indien nodig collega’s 

 Informeert de klant over de 
verdere afhandeling. 
Maakt met de klant 
afspraken over de wijze van 
afhandeling 

 Registreert de klacht en 
bijbehorende informatie 

 

3.3  Handelt klantvragen en   
-verzoeken af die gericht zijn op 
klantenbinding en serviceverlening. 
Is alert op signalen die klant 
onbewust afgeeft, springt hierop in 
en optimaliseert zo de 
dienstverlening. 

Informeert en adviseert de 
klant op basis van product-, 
diensten- en organisatie-
kennis. Of zoekt de vraag 
eerst uit om er later op terug 
te komen of hij neemt 
contact op met een (ervaren) 
collega. 

  Verifieert bij de klant of 
deze tevreden is over de 
informatievoorziening en 
dienstverlening en past deze 
aan bij onvoldoende 
tevredenheid. 

Registreert het contact met 
de klant en legt verzamelde 
gegevens vast in het 
systeem en speelt 
klantvragen en verzoeken 
door aan een collega 
wanneer zij de 
contactpersoon zijn voor 
deze klant.  

 

Commercieel medewerker 
binnendienst (niv3)  

2.3  Achterhaalt de behoeften en 
wensen van de klant en koppelt 
deze aan het 
product/dienstenassortiment 

Adviseert de klant over 
producten / diensten 
(adviseren vergt eigenlijk 
meer en andere 
vaardigheden en kennis) 
Beantwoordt vragen van 
klanten over producten en 
diensten en bedenkt hoe het 
product / diensten-
assortiment hierop aansluit 

   Legt de relevante gegevens 
en gemaakte afspraken vast 
in het verkoopsysteem 

Verzorgt 
informatiemateriaal voor de 
klant 

3.1  Neemt de klacht in behandeling, 
toont begrip voor de klant en stelt 
vragen om oorzaak en/of 
ontevredenheid te achterhalen 
 

Betrekt bij het afhandelen 
indien nodig collega’s. 
Speelt de klacht door aan de 
medewerker buitendienst 
en/of de junior-
accountmanager wanneer zij 
de contactpersoon zijn voor 
deze klant 

 Informeert de klant over de 
verdere afhandeling. 
Maakt met de klant 
afspraken over de wijze van 
afhandeling 

 Registreert de klacht en 
bijbehorende informatie 
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Kwalificatie WP A 
Opent het gesprek 

B 
Achterhaalt de vraag van de klant 
en/of neemt de klacht in 
behandeling 

C  
Lost eenvoudige vragen/ 
klachten zelf op of betrekt 
collega’s of de 
leidinggevende 

D 
Zoekt informatie op in relevante 
bronnen/ systemen 

E 
Informeert de klant over de 
verdere afhandeling van zijn 
vraag of klacht  

F 
Controleert of de klant alles 
begrepen heeft en sluit het 
gesprek af 

G 
Verwerkt gegevens in het 
(digitale) systeem 

H 
Verzorgt zonodig 
informatie-materiaal voor 
de klant 

3.3  Handelt klantvragen en  
-verzoeken af die gericht zijn op 
klantenbinding en serviceverlening. 
Is alert op signalen die klant 
onbewust afgeeft, springt hierop in 
en optimaliseert zo de 
dienstverlening. 

Informeert en adviseert de 
klant op basis van product-, 
diensten- en 
organisatiekennis. Of zoekt 
de vraag eerst uit om er later 
op terug te komen of hij 
neemt contact op met een 
(ervaren) collega. 

  Verifieert bij de klant of 
deze tevreden is over de 
informatievoorziening en 
dienstverlening en past deze 
aan bij onvoldoende 
tevredenheid. 

Registreert het contact met 
de klant en legt verzamelde 
gegevens vast in het 
systeem en speelt 
klantvragen en verzoeken 
door aan een collega 
wanneer zij de 
contactpersoon zijn voor 
deze klant.  

 

Commercieel medewerker 
buitendienst (niv3) 

2.3  Achterhaalt de behoeften en 
wensen van de klant en koppelt 
deze aan het 
product/dienstenassortiment 

Adviseert de klant over 
producten / diensten 
(adviseren vergt eigenlijk 
meer en andere 
vaardigheden en kennis) 

 Beantwoordt vragen van 
klanten over producten en 
diensten en bedenkt hoe het 
product / diensten-
assortiment hierop aansluit 

 Legt de relevante gegevens 
en gemaakte afspraken vast 
in het verkoopsysteem 

Verzorgt 
informatiemateriaal voor de 
klant 

3.1  Neemt de klacht in behandeling, 
toont begrip voor de klant en stelt 
vragen om oorzaak en/of 
ontevredenheid te achterhalen 

Betrekt bij het afhandelen 
indien nodig collega’s 

 Informeert de klant over de 
verdere afhandeling. 
Maakt met de klant 
afspraken over de wijze van 
afhandeling 

 Registreert de klacht en 
bijbehorende informatie 

 

3.3  Handelt klantvragen en  
-verzoeken af die gericht zijn op 
klantenbinding en serviceverlening. 
Is alert op signalen die klant 
onbewust afgeeft, springt hierop in 
en optimaliseert zo de 
dienstverlening. 

Informeert en adviseert de 
klant op basis van product-, 
diensten- en 
organisatiekennis. Of zoekt 
de vraag eerst uit om er later 
op terug te komen of hij 
neemt contact op met een 
(ervaren) collega. 

  Verifieert bij de klant of 
deze tevreden is over de 
informatievoorziening en 
dienstverlening en past deze 
aan bij onvoldoende 
tevredenheid. 

Registreert het contact met 
de klant en legt verzamelde 
gegevens vast in het 
systeem en speelt 
klantvragen en verzoeken 
door aan een collega 
wanneer zij de 
contactpersoon zijn voor 
deze klant.  

 

Jr. accountmanager 2.3  Achterhaalt de behoeften en 
wensen van de klant en koppelt 
deze aan het 
product/dienstenassortiment 

Adviseert klanten over het 
product/dienst, weegt 
alternatieven af, speelt in op 
koop- en weerstandsignalen 
en vraagt tot slot of een 
offerte opgesteld kan 
worden + past waar mogelijk 
bijverkoop toe. 
(adviseren vergt eigenlijk 
meer en andere 
vaardigheden en kennis, 
zeker op deze manier in de 
context van de junior-
accountmanager) 

 Beantwoordt vragen over de 
toepassing, eigenschappen 
en verwerking van het 
product/de dienst 

 Legt het klantcontact en 
afspraken vast in het 
systeem 

 

3.1  Neemt de klacht in behandeling, 
toont begrip voor de klant en stelt 
vragen om oorzaak en/of 
ontevredenheid te achterhalen 

Betrekt bij het afhandelen 
indien nodig collega’s 

 Informeert de klant over de 
verdere afhandeling. 
Maakt met de klant 
afspraken over de wijze van 
afhandeling 

 Registreert de klacht en 
bijbehorende informatie 

 

Contactcenter teamleider x         

Marketing medewerker x         

Ass. communicatiemedewerker x         

Medewerker evenementenorganisatie x         

Financieel administratief medewerker 
(niv3) 

3.1       Wijzigt de stamgegevens van 
klanten en maakt 
stamgegevens van nieuwe 
relaties aan 
(maar hoeft niet n.a.v. een 
klant die contact opneemt, 
is eerder andersom) 

 

3.3   Overlegt zonodig met 
collega’s van andere 
afdelingen als de debiteur 
een klacht heeft over fouten 
die gemaakt zijn bij de 
levering van producten of 
diensten. 

     



 

37 
 

Kwalificatie WP A 
Opent het gesprek 

B 
Achterhaalt de vraag van de klant 
en/of neemt de klacht in 
behandeling 

C  
Lost eenvoudige vragen/ 
klachten zelf op of betrekt 
collega’s of de 
leidinggevende 

D 
Zoekt informatie op in relevante 
bronnen/ systemen 

E 
Informeert de klant over de 
verdere afhandeling van zijn 
vraag of klacht  

F 
Controleert of de klant alles 
begrepen heeft en sluit het 
gesprek af 

G 
Verwerkt gegevens in het 
(digitale) systeem 

H 
Verzorgt zonodig 
informatie-materiaal voor 
de klant 

Bedrijfsadministrateur 3.1       Wijzigt de stamgegevens van 
klanten en maakt 
stamgegevens van nieuwe 
relaties aan 
(maar hoeft niet n.a.v. een 
klant die contact opneemt, 
is eerder andersom) 

 

3.3   Overlegt zonodig met 
collega’s van andere 
afdelingen als de debiteur 
een klacht heeft over fouten 
die gemaakt zijn bij de 
levering van producten of 
diensten. 

     

Assistent-accountant 3.1       Wijzigt de stamgegevens van 
klanten en maakt 
stamgegevens van nieuwe 
relaties aan 
(maar hoeft niet n.a.v. een 
klant die contact opneemt, 
is eerder andersom) 

 

Salarisadministrateur 3.1       Wijzigt de stamgegevens van 
klanten en maakt 
stamgegevens van nieuwe 
relaties aan 
(maar hoeft niet n.a.v. een 
klant die contact opneemt, 
is eerder andersom) 

 

3.3   Overlegt zonodig met 
collega’s van andere 
afdelingen als de debiteur 
een klacht heeft over fouten 
die gemaakt zijn bij de 
levering van producten of 
diensten. 

     

Bibliotheekmedewerker 1.1 Opent het gesprek of neemt 
de vraag in ontvangst op 
andere wijze 

Stelt vast wat de vraag van de 
(interne) klant is9 

 Bepaalt de zoekweg, criteria, 
strategie en zoektermen en kiest 
de bron en beoordeelt de 
gevonden informatie 

Verwerkt/verstuurt 
informatie en informeert 
over dienstverlening en 
reglement 

   

3.3    Zoekt informatie op in relevante 
fysieke of geautomatiseerde 
hulpmiddelen 

    

Informatiebeheerder 1.1 Opent het gesprek of neemt 
de vraag in ontvangst op 
andere wijze 

Stelt vast wat de vraag van de 
(interne) klant is 

 Bepaalt de zoekweg, criteria, 
strategie en zoektermen en kiest 
de bron en beoordeelt de 
gevonden informatie 

Verwerkt/verstuurt 
informatie en informeert 
over dienstverlening en 
reglement 

   

3.3    Zoekt informatie op in relevante 
fysieke of geautomatiseerde 
hulpmiddelen 

    

Juridisch medewerker openbaar 
bestuur 

1.1 Verstrekt informatie over zijn 
eigen rol en bevoegdheid 
organisatie (deze activiteit 
komt in het kd na vastleggen 
gesprek) 

Analyseert de vraag van de klant en 
verzamelt relevante gegevens + 
vraagt om specifieke informatie van 
de klant 

Verstrekt informatie en 
advies + informeert klanten 
binnen de eigen sector in 
concrete klantsituaties 

  Controleert of de informatie 
juist is overgekomen en of 
duidelijk is wat de waarde 
van de informatie is 

Legt het gesprek vast en 
rapporteert zonodig 

 

  Bepaalt of de afdeling 
aangewezen is om de 
klantvraag te beantwoorden 
of dat doorverwezen moet 
worden naar een andere 
afdeling of organisatie (en 
verstrekt de klant informatie 
over die andere organisatie) 

     

                                                           
9
 Hierna volgt de activiteit: zo nodig verwijst hij door of draagt de vraag over. Aangezien hij in dit basisproces de klant blijft adviseren is deze hier weggelaten.  
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Kwalificatie WP A 
Opent het gesprek 

B 
Achterhaalt de vraag van de klant 
en/of neemt de klacht in 
behandeling 

C  
Lost eenvoudige vragen/ 
klachten zelf op of betrekt 
collega’s of de 
leidinggevende 

D 
Zoekt informatie op in relevante 
bronnen/ systemen 

E 
Informeert de klant over de 
verdere afhandeling van zijn 
vraag of klacht  

F 
Controleert of de klant alles 
begrepen heeft en sluit het 
gesprek af 

G 
Verwerkt gegevens in het 
(digitale) systeem 

H 
Verzorgt zonodig 
informatie-materiaal voor 
de klant 

 3.1    Selecteert en verwerkt gegevens 
t.b.v. beleid, behoefte-, draagvlak- 
en evaluatieonderzoek en maakt 
daarbij gebruik van verschillende 
informatie-kanalen 
(alleen gebruik van 
informatiekanalen is relevant, het 
hoofddoel van deze activiteit, het 
selecteren en verwerken, is 
beroepsspecifiek) 

    

Juridisch medewerker zakelijke 
dienstverlening 

1.1 Verstrekt informatie over zijn 
eigen rol en bevoegdheid 
organisatie (deze activiteit 
komt in het kd na vastleggen 
gesprek) 

Analyseert de vraag van de klant en 
verzamelt relevante gegevens + 
vraagt om specifieke informatie van 
de klant 

Verstrekt informatie en 
advies + informeert klanten 
binnen de eigen sector in 
concrete klantsituaties 

  Controleert of de informatie 
juist is overgekomen en of 
duidelijk is wat de waarde 
van de informatie is 

Legt het gesprek vast en 
rapporteert zonodig 

 

4.1    Verzamelt, genereert en verwerkt 
marktgegevens t.b.v. het 
management en maakt daarbij 
gebruik van verschillende 
informatie-kanalen 
(alleen gebruik van 
informatiekanalen is relevant) 

    

Medewerker personeel en arbeid 3.4   Informeert (nieuwe 
werknemers over 
rechtspositie, arbeidsvoor-
waarden, etc. en geeft 
toelichting op juridische 
documenten 

     

4.1    Inventariseert, selecteert gegevens 
m.b.t. organisatie-ontwikkelingen 
en/of arbeidsmarktontwikkelingen 
voor het management of een 
vertegenwoordiger van een 
inlenend bedrijf 
(alleen gegevens inventariseren, 
eventueel met gebruik van 
informatiekanalen is relevant) 

    

Medewerker sociale zekerheid 1.1 Verstrekt informatie over zijn 
rol en bevoegdheid 
organisatie 

Analyseert de vraag van de klant en 
verzamelt gegevens 

Past zonodig wet- en 
regelgeving toe en verstrekt 
inhoudelijke informatie en 
advies en geeft toelichting 
op juridische documenten, 
specificaties en 
berekeningen 

  Controleert of de informatie 
juist is overgekomen en of 
duidelijk is wat de waarde 
van de informatie is 

Legt het gesprek vast en 
rapporteert zonodig 

 

1.4   Bepaalt welke interne 
afdeling of externe 
organisatie binnen het 
werkveld van juridische en 
maatschappelijke 
dienstverlening aangewezen 
is om de vraag van de klant 
te beantwoorden. 

     

Secretaresse (niv3) 1.2 Voert (telefoon)gesprekken 
met klanten en andere 
relaties 

Beoordeelt in voorkomende 
gevallen de urgentie van verzoeken 
om (telefonisch) contact met de 
leidinggevende(n).  
Handelt zelf de overige 
(telefoon)gesprekken af. 

Coördineert de 
informatiestromen van en 
naar de directie/managers. 
Voorziet de leidinggevende 
van informatie over het te 
bespreken onderwerp. 

     

Medisch secretaresse 1.2 Idem Idem Idem      

Juridisch secretaresse 1.2 Idem Idem Idem      

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

1.2 Idem Idem idem      
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Basisproces 3: Legt contact met klanten (netwerken, bijv. telefonisch, beurs, bezoek, overleg, gesprek) 

Kwalificatie WP A 
Bereidt zich op klantcontacten voor 
(stelt zich op de hoogte van producten en diensten van zijn organisatie en 
van actuele klantgegevens) 

B 
Legt contact en communiceert op professionele wijze met relaties 
en klanten 

C 
Maakt eventueel notities 

D 
Maakt eventueel afspraken 

E 
Verwerkt zijn notities in het (digitale) 
systeem en/of geeft informatie door aan 
leidinggevende en collega’s 

Commercieel medewerker 
bank- en 
verzekeringswezen 

4.1 Bereidt zich voor op een advies/verkoopgesprek met een bestaande cliënt 
en verzamelt de relevante gegevens uit het cliëntdossier, checkt de 
actualiteit van de gegevens en vraagt eventueel bij collega’s aanvullende 
informatie.  
Signaleert in de voorbereiding  eventuele cross- of deepselling kansen 

    

4.2  Achterhaalt ten behoeve van de advisering/verkoop de 
cliëntbehoefte door het stellen van vragen en door actief naar de 
cliënt te luisteren.  
(let op: dit is in de context van een verkoopgesprek/adviesgesprek 
waarbij ook direct producten worden gepresenteerd die aansluiten 
op cliëntprofiel. Daar zit een verschil met ‘gewoon’ netwerken met 
klanten) 

Verzamelt en 
noteert relevante gegevens, dit kan 
zowel op papier als digitaal. 

 Hij verzamelt en 
noteert relevante gegevens, dit kan zowel 
op papier als digitaal. 

1.2     Maakt bij een nieuwe cliënt een 
cliëntdossier aan 

4.4  Neemt na een bepaalde periode (afhankelijk van het eerder 
geleverde product) contact op met de cliënt om samen kritisch te 
kijken of het product(pakket) nog aan de wensen van de cliënt 
voldoet en of het alle financiële risico’s dekt. 

   

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken 

Signaleert in klantcontacten relevante klant-/product- en/of 
marktontwikkelingen 
Signaleert in klantcontacten informatie over klanten en 
producten. 

  Legt de informatie vast in een systeem 
en/of rapporteert/ communiceert deze 
rechtstreeks aan de leidinggevende en 
relevante collega’s 

3.3     Registreert het contact met de klant, legt 
alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem en/of rapporteert/ 
communiceert deze rechtstreeks aan de 
leidinggevende en relevante collega’s 

Commercieel medewerker 
binnendienst (niv3) 

1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken 

signaleert in klantcontacten relevante klant-/product- en/of 
marktontwikkelingen 

  Legt de informatie vast in een systeem 
en/of rapporteert/ communiceert deze 
rechtstreeks aan de leidinggevende en 
relevante collega’s 

3.3  Informeert klanten gericht over ontwikkelingen n.a.v. mailings en 
aanbiedingen. Verder onderhoudt hij de relatie door te kijken op 
welke manier hij de tevredenheid van de klant kan verhogen en de 
relatie kan verstevigen.  

  Registreert het contact met de klant, legt 
alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem en speelt de klantvragen- en 
verzoeken door aan een collega wanneer 
zij de contactpersoon zijn voor deze klant. 
Daarnaast hanteert hij CRM-tools om een 
extra klantcontact te bewerkstelligen. 

Commercieel medewerker 
buitendienst (niv3) 

1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken 

Signaleert in klantcontacten relevante klant-/product- en/of 
marktontwikkelingen 

   

 3.3  Informeert klanten gericht over ontwikkelingen n.a.v. mailings en 
aanbiedingen. Verder onderhoudt hij de relatie door te kijken op 
welke manier hij de tevredenheid van de klant kan verhogen en de 
relatie kan verstevigen.  

  Registreert het contact met de klant, legt 
alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem en speelt de klantvragen- en 
verzoeken door aan een collega wanneer 
zij de contactpersoon zijn voor deze klant. 
Daarnaast hanteert hij CRM-tools om een 
extra klantcontact te bewerkstelligen. 

Jr. accountmanager 1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken (deskresearch,bronnen 
raadplegen). 
Zoekt naar strategische informatie. Daartoe voert hij marktverkenningen en 
fieldresearch uit en brengt hij de afzetmarkt en het ‘commerciële 
landschap’ zo compleet mogelijk in kaart. 
(zeer complexe taak) 

Zoekt naar strategische informatie en signaleert in klantcontacten 
relevante klant-, product- en/of marktontwikkelingen  
 

  Legt de informatie vast in een systeem 
en/of rapporteert/ communiceert deze 
rechtstreeks aan de leidinggevende en 
relevante collega’s 

1.4 Voert onderzoek uit naar bestaande en nieuwe accounts. Verzamelt 
informatie over onder andere de visie en strategie van de account, DMU, 
organisatie van bedrijfsprocessen, inkoopbeleid, klanten en leveranciers 
van de account en de organisatiecultuur. 
(in de context van junior-accountmanager is dit een zeer complexe taak 
die veel meer en andere vaardigheden en kennis vergt) 

    

3.4 Met behulp van CRM-tools bereidt hij zich voor op deze contacten Zoekt accounts met grote regelmaat op om het contact warm te 
houden, service te verlenen (niet direct gerelateerd aan verkoop) en 
te informeren naar de gang van zaken bij de account en naar de 
tevredenheid over de samenwerking. Tijdens deze contacten 
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Kwalificatie WP A 
Bereidt zich op klantcontacten voor 
(stelt zich op de hoogte van producten en diensten van zijn organisatie en 
van actuele klantgegevens) 

B 
Legt contact en communiceert op professionele wijze met relaties 
en klanten 

C 
Maakt eventueel notities 

D 
Maakt eventueel afspraken 

E 
Verwerkt zijn notities in het (digitale) 
systeem en/of geeft informatie door aan 
leidinggevende en collega’s 

informeert hij accounts gericht over ontwikkelingen naar aanleiding 
van mailings en aanbiedingen.  

Contactcenter teamleider x      

Marketing-medewerker x      

Ass. communicatie-
medewerker 

x      

Medewerker 
evenementenorganisatie 

x      

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

x      

Bedrijfsadministrateur x      

Assistent-accountant x      

Salarisadministrateur x      

Bibliotheekmedewerker 2.1 Levert een bijdrage aan het project-/activiteiten-/ werkplan van de 
bibliotheek.  
Hij achterhaalt hierbij voor zichzelf acties op het gebied van onderhouden 
van schriftelijke en mondelinge contacten met stakeholders, het 
achterhalen van (latente) klantbehoeften en het verkennen van 
mogelijkheden.  

Begeleidt activiteiten volgens het project-/activiteitenplan of een 
programma. Tijdens de activiteit verstrekt hij informatie, 
beantwoordt hij vragen, stimuleert hij of wijst hij op mogelijkheden 
voor netwerkontwikkeling tussen de betrokkenen, signaleert hij 
problemen en bedenkt hij oplossingen.  

  Informeert zijn leidinggevende/ collega 
over belangrijke klantvragen en kansen. 

Informatiebeheerder x      

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

x      

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

4.2  Voert in voorkomende gevallen promotieactiviteiten t.b.v. het eigen 
kantoor of de klant uit. Hij bezoek bijvoorbeeld regionale 
evenementen, bemenst een stand op relevante evenementen.  

   

Medewerker personeel en 
arbeid 

2.1  Bouwt relaties op met potentiële opdrachtgevers door de eigen 
organisatie en het producten- /dienstenpakket onder de aandacht te 
brengen.  
Hij onderhoudt relaties door bijvoorbeeld op gezette tijden te 
informeren of er concrete opdrachten zijn. 

 Overtuigt de potentiële opdrachtgever 
van de voordelen van de eigen 
organisatie en de aangeboden producten 
en/of diensten en maakt 
(vervolg)afspraken, al dan niet bestemd 
voor collega's. 

 

2.2  Bezoekt regionale evenementen en/of bemenst een stand op een 
beurs 

   

Medewerker sociale 
zekerheid 

x      

Secretaresse (niv3) 1.5  Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties. 
Onderhoudt contact met het relatienetwerk van directie/managers 

  Actualiseert gegevens door deze tijdig te 
muteren 
Legt de gegevens van organisaties en 
personen vast in een relationele database 
en geeft aan hoe relaties 
(contactpersoon, klant, leverancier etc.) 
met elkaar verbonden zijn. 

Juridisch secretaresse   Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties. 
Onderhoudt contact met het relatienetwerk van directie/managers 

  Actualiseert gegevens door deze tijdig te 
muteren 
Legt de gegevens van organisaties en 
personen vast in een relationele database 
en geeft aan hoe relaties 
(contactpersoon, klant, leverancier etc.) 
met elkaar verbonden zijn. 

Medisch secretaresse   Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties. 
Onderhoudt contact met het relatienetwerk van directie/managers 

  Actualiseert gegevens door deze tijdig te 
muteren 
Legt de gegevens van organisaties en 
personen vast in een relationele database 
en geeft aan hoe relaties 
(contactpersoon, klant, leverancier etc.) 
met elkaar verbonden zijn. 

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

  Investeert actief in het opbouwen van goede werk-/klantrelaties. 
Onderhoudt contact met het relatienetwerk van directie/managers 

  Actualiseert gegevens door deze tijdig te 
muteren 
Legt de gegevens van organisaties en 
personen vast in een relationele database 
en geeft aan hoe relaties 
(contactpersoon, klant, leverancier etc.) 
met elkaar verbonden zijn. 
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Basisproces 4: Stelt offertes op en controleert facturen 

Kwalificatie Wp A 
Voert een calculatie voor een 
bestelling uit voor de klant 

B 
Controleert bij 
collega’s of in het 
systeem of er 
geleverd kan 
worden 

C 
Stelt de offerte op 

D 
Vraagt eventuele ontbrekende 
informatie op bij de klant of bij 
collega’s 

E 
Neemt met de klant de bestelling en offerte 
door 

F 
Bewaakt de 
offertetermijn 

G 
Vraagt de klant de 
offerte/aanvraag te 
ondertekenen 

H 
Controleert de factuur 

Commercieel 
medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

4.3 Maakt, wanneer de cliënt interesse 
toont voor één of meer producten, 
berekeningen zodat de cliënt inzicht 
krijgt in de financiële consequenties 

 Stelt op verzoek offertes op c.q. 
vult aanvraagformulieren in 

 Loopt samen met de cliënt de 
offertes/aanvraagformulieren door en 
verheldert de begrippen en berekeningen 

 Vraagt de cliënt het 
document te ondertekenen 

 

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

x         

Commercieel 
medewerker 
binnendienst (niv3) 

2.5 Voert calculaties uit en stelt de prijs- 
leverings- en betalingsvoorwaarden 
vast 

Controleert in het 
systeem of de 
producten op 
voorraad zijn 

Stelt (tijdens of na het 
verkoopgesprek) op basis van de 
door de klant/collega 
aangedragen gegevens een 
standaardofferte op 

Achterhaalt ontbrekende 
informatie bij de klant of collega. 
Overlegt waar nodig met de cm- 
buitendienst/ het 
accountmanagement en zorgt 
ervoor dat de klant de offerte 
(volgens afspraak) ontvangt 

Maakt (vaak) in opdracht van de cm-
buitendienst en/of de (junior) 
accountmanager een afspraak met de klant 
om de offerte te bespreken 

Bewaakt de offerte-
termijn en onderneemt 
actie bij overschrijding 
van de termijn 

  

Commercieel 
medewerker 
buitendienst (niv3) 

2.5 Idem Idem Idem Idem Nvt    

Jr. accountmanager 2.5 Idem idem Stelt maatwerkoffertes op Idem Licht de offerte altijd face-to-face toe bij de 
klant 

 Probeert de order/ het 
contract direct te 
verkrijgen. 
Draagt de order over aan 
de commercieel 
medewerker binnendienst 
voor verdere opvolging 

 

Contactcenter 
teamleider 

x         

Marketing medewerker x         

Ass. communicatie-
medewerker 

x         

Medewerker 
evenementenorganisatie 

x         

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

3.2 Stelt een standaard (credit) 
verkoopfactuur op, op basis van de 
onderliggende documenten 
(context/perspectief is hier vanuit 
financiële afdeling, dus berekenen 
i.r.t. factuur i.p.v. offerte)  

Controleert of de 
order binnen de 
kredietlimiet valt 

 Neemt eventueel contact op met 
de klant voor aanvullende 
informatie 

   Controleert de factuur en de 
creditfactuur die door de 
verkoopadministratie zijn opgesteld 
(rekenkundig en door vergelijking met 
onderliggende stukken), zodat deze 
gereed zijn om gecodeerd te worden 

Bedrijfsadministrateur 3.2 
Idem 
als 
FAM 

        

Assistent-accountant x         

Salarisadministrateur 3.2 
Idem 
als 
FAM 

        

Bibliotheekmedewerker x         

Informatiebeheerder x         

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

x         

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

x         

Medewerker personeel 
en arbeid 

x         

Medewerker sociale 
zekerheid 

x         

Secretaresse (niv3) x         

          

Juridisch secretaresse x         

Medisch secretaresse x         

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

x         
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Basisproces 5: Voert een financiële administratie 

Kwalificatie Wp A 
Verzamelt en ordent financiële 
gegevens 

B 
Controleert of gegevens juist zijn en 
signaleert afwijkingen 

C 
Vraagt ontbrekende gegevens op / 
rappelleert collega’s 

D 
Bewerkt/verwerkt de gegevens in een 
geautomatiseerd systeem 

E 
Stelt een financiële rapportage op en 
verspreidt deze 

F 
Archiveert documenten en rapportages 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

1.4 Wanneer een klant geld wil opnemen 
of storten, zoekt de medewerker de 
gegevens van de klant op m.b.v. de 
computer 

Controleert foto op 
identiteitsbewijs, 
echtheidskenmerken 
identiteitsbewijs en chartale geld 
met een retroviewer 

    

Contactcenter medewerker (niv3) x       

Commercieel medewerker 
binnendienst (niv3) 

x       

Commercieel medewerker 
buitendienst (niv3) 

x       

Jr. accountmanager x       

Contactcenter teamleider x       

Marketing medewerker x       

Ass. communicatiemedewerker x       

Medewerker 
evenementenorganisatie 

4.6 Maakt personeelsplanningen en huurt 
uitzendkrachten, 
promotiemedewerkers, vrijwilligers in 
en registreert de noodzakelijke 
gegevens hierover in de 
personeelsadministratie 

Controleert de uren- en 
aanwezigheidsadministratie van 
ingehuurd personeel en vrijwilligers 
(en zorgt er zo nodig voor dat de 
financiële afhandeling plaatsvindt). 

    

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

1.1  Codeert boekingsstukken of 
controleert coderingen die 
betrekking hebben op de inkopen 

Vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens op bij de 
klant 

Voert gegevens in in een boekhoudkundig 
pakket 

  

1.2  Codeert boekingsstukken of 
controleert coderingen verkoop. 

Vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens op bij de 
klant 

Werkt het verkoopboek bij op basis van de 
verzonden facturen.  
Voert gegevens in in een boekhoudkundig 
pakket 

  

1.3 Ordent de bankafschriften en 
vergelijkt de bedragen met de 
onderliggende boekingsstukken.. 

Signaleert verschillen en rapporteert 
deze aan betrokken 
collega’s/klanten. 
Codeert bankstukken of controleert 
de coderingen. 

Vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens op bij de 
klant 

Voert bij- en afschrijvingen in de 
bankboeken in (debiteuren- en 
crediteurenadministratie bijwerken)  

  

1.4 Ordent en controleert de kasstukken Signaleert verschillen en rapporteert 
deze aan betrokken collega’s/ 
klanten. 
Codeert de kasstukken of 
controleert de coderingen 

Vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens op bij de 
klant 

Werkt het kasboek handmatig bij of voert de 
boekingsstukken in in het geautomatiseerde 
kasboek. 

  

4.2 Verzamelt gegevens over gewerkte 
uren 

Controleert deze Rappelleert collega’s die gegevens 
(nog) niet volledig hebben 
ingeleverd 

Bewerken en/of registreren deze in een 
geautomatiseerd systeem 

Genereert periodiek overzichten en laat 
deze door betrokkenen controleren + 
verstuurt ze aan belanghebbenden + 
overlegt bij twijfel met leidinggevende 

zorgt voor archivering  

4.3 Verzamelt, registreert, bewerkt en/of 
controleert gegevens die voor de 
administratie van de organisatie van 
belang zijn (voorraden, gebruikt lease-
auto’s, kilometers dienstreizen, 
vakantiedagen, etc.) 

Bewerkt en/of controleert 
gegevens, die voor de administratie 
van de organisatie van belang zijn 

  Produceert periodiek overzichten die hij 
controleert en waarmee belanghebbenden 
worden geïnformeerd + maakt op verzoek 
specifieke rapportages waarbij regelmatig 
gegevens in kosten/ geldwaarde vertaald 
worden en de vereiste berekeningen 
worden uitgevoerd 

zorgt voor archivering 

4.5 Betaalt en ontvangt geld volgens 
instructies en o.b.v. stukken die hem 
wordt aangeboden. 
Vult (standaard) storingsbewijzen, 
kwitanties, voorschotformulieren en 
facturen  in en tekenen deze of laten 
deze tekenen 

Controleert parafen, gebruiken een 
kasregister en controleert periodiek 
de hoeveelheid geld  en andere 
documenten met waarde. 
Nummert de kasstukken en 
archiveert documenten 
 

    

Bedrijfsadministrateur  Idem als FAM, m.u.v. 4.5 en + 4.1      

4.1 Verzamelt financieel administratieve 
gegevens tijdens uitvoering van 
projecten 

Controleert de gegevens op 
juistheid en plausibiliteit. 
Vergelijkt de gegevens met planning 
en (jaar)budget van de projecten en 
noteert de bevindingen 

Vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens bij de klant 
op. 
Rappelleert projectmedewerkers 
die gegevens niet hebben 
ingeleverd of ingevoerd 

 Stelt periodiek en op verzoek rapportages 
op en distribueert deze naar 
projectleiders/klanten, andere 
verantwoordelijken in de organisatie 
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Kwalificatie Wp A 
Verzamelt en ordent financiële 
gegevens 

B 
Controleert of gegevens juist zijn en 
signaleert afwijkingen 

C 
Vraagt ontbrekende gegevens op / 
rappelleert collega’s 

D 
Bewerkt/verwerkt de gegevens in een 
geautomatiseerd systeem 

E 
Stelt een financiële rapportage op en 
verspreidt deze 

F 
Archiveert documenten en rapportages 

Assistent-accountant  Idem als Bedrijfsadministrateur  + 
extra bij 4.2: houdt de 
urenadministratie bij over zijn 
gewerkte uren voor klanten 

     

Salarisadministrateur  Idem als bedrijfsadministrateur      

Bibliotheekmedewerker. 1.3 Neemt boetes in ontvangst,  Verzendt herinneringen en 
reserveringen. 

Administreert na contact met de klant de 
gegevens bij de informatiebemiddeling.10 

  

3.1 Voert een besteladministratie en  
ontvangt en registreert (media, 
licenties, contracten) 

Controleert gegevens van de 
bestelling (media, licenties en 
contracten). 

 Handelt af/zorgt voor  
afhandeling (waaronder financiën). 

  

Informatiebeheerder 1.3    Administreert na contact met de klant de 
gegevens bij de informatiebemiddeling.11 

  

Juridisch medewerker openbaar 
bestuur 

x       

Juridisch medewerker zakelijke 
dienstverlening 

x       

Medewerker personeel en arbeid 3.3    Houdt de verlof- en verzuimadministratie bij 
en verricht administratieve werkzaamheden 
ten behoeve van beheer van het 
personeelsdossier. 

  

Medewerker sociale zekerheid x       

Secretaresse(niv3) 1.6    Verwerkt verschillende soorten persoonlijk 
en niet-persoonlijke  gegevens van en over 
personeelsleden in een systeem 
(aan/afwezigheid, verlofdagen, 
ziek/herstelmeldingen, 
fuge/beoordelingsgesprekken) 

Maakt periodiek of op verzoek rapporten 
of overzichten uit het systeem voor de 
directie/management en/of input voor het 
sociaal jaarverslag 

 

2.9 Verzamelt en ordent financiële 
gegevens (onkostendeclaratie, 
reisdeclaratie, offertes, nota’s, 
facturen) 

  Verwerkt ze in een administratief systeem 
ter voorbereiding op de verwerking ervan 
door de financiële en/of 
projectadministratie 

  

Juridisch secretaresse 2.9 Verzamelt en ordent financiële 
gegevens (onkostendeclaratie, 
reisdeclaratie, offertes, nota’s, 
facturen) 

  Verwerkt ze in een administratief systeem 
ter voorbereiding op de verwerking ervan 
door de financiële en/of 
projectadministratie 

  

Medisch secretaresse 2.9 Verzamelt en ordent financiële 
gegevens (onkostendeclaratie, 
reisdeclaratie, offertes, nota’s, 
facturen) 

  Verwerkt ze in een administratief systeem 
ter voorbereiding op de verwerking ervan 
door de financiële en/of 
projectadministratie 

  

2.6 Neemt documenten van patiënten in 
ontvangst (verwijzing, brief, 
ziektekostenpas) 

  Verwerkt de gegevens in het systeem in 
verband met financieel administratieve 
afhandeling van zaken 

  

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

1.6    Verwerkt verschillende soorten persoonlijk 
en niet-persoonlijke  gegevens van en over 
personeelsleden in een systeem 
(aan/afwezigheid, verlofdagen, 
ziek/herstelmeldingen, 
fuge/beoordelingsgesprekken) 

Maakt periodiek of op verzoek rapporten 
of overzichten uit het systeem voor de 
directie/management en/of input voor het 
sociaal jaarverslag 

 

2.8 Verzamelt en ordent daarnaast 
(financiële) gegevens (urenregistratie, 
onkosten-declaraties van interne en 
externe projectmedewerkers, 
reisdeclaraties, offertes, nota's, 
facturen). 
 

  Verwerkt deze in een administratief systeem 
ter voorbereiding op de verwerking ervan 
door de financiële of projectadministratie. 

  

 

  

                                                           
10

 Na deze activiteit volgt eerst: verzorgt documentleverantie of leenverkeer, attendeert klant op relevante informatie. Deze activiteiten van wp 1.3 passen echter niet zo goed bij het voeren van een administratie in algemene zin (zijn dus specifiek voor 
informatiedienstverlening) 
11

 Als bij Bibliotheekmedewerker 
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Basisproces 6: Houdt kleine budgetten bij  

Kwalificatie WP A 
Zoekt uit wat het beschikbare budget is 

B 
Bewaakt het budget en signaleert dreigende budgetoverschrijding 
  

C  
Bespreekt de voortgang/rapporteert het financiële eindresultaat met de 
leidinggevende 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

x    

Contactcenter medewerker (niv3) x    

Commercieel medewerker binnendienst 
(niv3) 

x    

Commercieel medewerker buitendienst 
(niv3) 

x    

Jr. accountmanager x    

Contactcenter teamleider 2.2 Let bij zijn voorstellen voor de inrichting van een 
project op de financiële consequenties ervan 

  

2.4  Bewaakt de service levels en/of targets in een project t.b.v. de te bereiken kwalitatieve en kwantitatieve output Analyseert aangereikte informatie in dag- en weekrapportages, signaleert knelpunten 
en ontwikkelt voor de leidinggevende verbetervoorstellen 

Marketing medewerker 3.4  Bewaakt het budget tijdens uitvoering van het projectplan  

Ass. communicatiemedewerker 3.4  Bewaakt het budget tijdens uitvoering van het projectplan  

Medewerker evenementenorganisatie 3.4  Bewaakt het budget tijdens uitvoering van het projectplan  

4.3  Probeert de vervoerskosten waar mogelijk te reduceren  

4.5  Maakt de wensen van de opdrachtgever kenbaar aan cateringbedrijven en beoordeelt het aanbod van de bedrijven 
(ook op financiële aspecten?) 

 

4.6  Huurt uitzendkrachten etc. in en controleert de uren- en aanwezigheidsadministratie van ingehuurd personeel en 
vrijwilligers 

 

4.7  Vraagt offertes bij beveiligingsbureaus aan en adviseert over de keuze van een bureau  

Financieel administratief medewerker 
(niv3) 

3.3   Maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en 
voorziet de rapportages van adviezen 

3.4  Ordent binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze. 
 Controleert de inkoopfacturen rekenkundig en door vergelijking met onderliggende stukken. 
Neemt contact op met de crediteur als de factuur niet correct is. 
Beantwoordt vragen van crediteuren als ze wordt gebeld over het uitblijven van een betaling. 
Biedt inkoopfacturen ter controle of fiattering aan bij de budgethouders en rappelleren de budgethouders als de 
inkoopfacturen niet op tijd terug komen. 
Stelt een betalingsvoorstel op (in voorkomende gevallen) 

 

4.1 Ondersteunt projectleiders / klanten bij het 
opstellen van projectbudgetten het inbrengen 
hiervan in het geautomatiseerde systeem 

Verzamelt financieel-administratieve gegevens tijdens de uitvoering van projecten en controleert de aangeboden 
gegevens op juistheid en plausibiliteit Rappelleert projectmedewerkers en budgethouders / projectleiders die hun 
gegevens nog niet hebben ingeleverd of ingevoerd Vergelijkt de gegevens met de planning en het (jaar)budget van de 
projecten en noteert bevindingen 

Stelt periodiek en op verzoek rapportages op en distribueert deze naar 
projectleiders/ klanten en andere verantwoordelijke(n) in de organisatie 

4.3   Produceert periodiek overzichten die hij controleert en waarmee belanghebbenden 
worden geïnformeerd + maakt op verzoek specifieke rapportages waarbij regelmatig 
gegevens in kosten/ geldwaarde vertaald worden en de vereiste berekeningen 
worden uitgevoerd 

Bedrijfsadministrateur 2.2  Controleert  in voorkomende gevallen activa, passiva, kosten en batenposten Genereert conceptbalans en conceptresultatenrekening 

3.3   Maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en 
voorziet de rapportages van adviezen + Geeft desgevraagd informatie aan hun 
leidinggevende over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de verkopen op rekening, 
debiteurensaldo en verandering van de gemiddelde betalingstermijn 

3.4  Ordent binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze Controleert de inkoopfacturen rekenkundig en door 
vergelijking met onderliggende stukken. 
Neemt contact op met de crediteur als de factuur niet correct is. 
Beantwoordt vragen van crediteuren als ze wordt gebeld over het uitblijven van een betaling. 
Biedt inkoopfacturen ter controle of fiattering aan bij de budgethouders en rappelleert de budgethouders als de 
inkoopfacturen niet op tijd terug komen. 
Stelt een betalingsvoorstel op (in voorkomende gevallen) 

Geeft desgevraagd informatie aan de leidinggevende over bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van inkopen op rekening en de ontwikkeling van het crediteurensaldo 

4.1 Zie financieel administratief medewerker   

4.3 Zie financieel administratief medewerker   

Assistent-accountant 2.2  Controleert  in voorkomende gevallen activa, passiva, kosten en batenposten Genereert conceptbalans en conceptresultatenrekening 

4.1 Zie financieel administratief medewerker   

4.3 Zie financieel administratief medewerker   

Salarisadministrateur 3.3   Maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en 
voorziet de rapportages van adviezen + Geeft desgevraagd informatie aan zijn 
leidinggevende over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de verkopen op rekening, 
debiteurensaldo en verandering van de gemiddelde betalingstermijn 

3.4  Ordent binnengekomen inkoopfacturen en registreert deze Controleert de inkoopfacturen rekenkundig en door 
vergelijking met onderliggende stukken. 
Neemt contact op met de crediteur als de factuur niet correct is. 
Beantwoordt vragen van crediteuren als ze wordt gebeld over het uitblijven van een betaling. 
Biedt inkoopfacturen ter controle of fiattering aan bij de budgethouders en rappelleert de budgethouders als de 

Geeft desgevraagd informatie aan de leidinggevende over bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van inkopen op rekening en de ontwikkeling van het crediteurensaldo 
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Kwalificatie WP A 
Zoekt uit wat het beschikbare budget is 

B 
Bewaakt het budget en signaleert dreigende budgetoverschrijding 
  

C  
Bespreekt de voortgang/rapporteert het financiële eindresultaat met de 
leidinggevende 

inkoopfacturen niet op tijd terug komen. 
Stelt een betalingsvoorstel op (in voorkomende gevallen) 

4.1 Zie financieel administratief medewerker   

4.3 Zie financieel administratief medewerker   

Bibliotheekmedewerker 1.4  Coördineert dagelijkse werkzaamheden en verzamelt informatie over de voortgang, kwaliteit, financiën en kengetallen 
van het klantproces 

Rapporteert vervolgens mondeling of schriftelijk aan het management 

Informatiebeheerder x    

Juridisch medewerker openbaar bestuur x    

Juridisch medewerker zakelijke 
dienstverlening 

x    

Medewerker personeel en arbeid x    

Medewerker sociale zekerheid 2.3   Stelt in de schuldhulpverlening financiële rapportages op voor de rechtbank en/ of 
voor de klant en stelt betalingsplannen en aflossingsplannen op 
(heel contextspecifiek, niet gericht op leidinggevende) 

2.5  Behandelt aanvragen voor voorzieningen, toetst declaraties en betalingen en controleert gemaakte afspraken 
(vraagt specifieke kennis van wet- en regelgeving) 

 

2.6  Beheert in de schuldhulpverlening  rekening couranten van klanten  

Secretaresse(niv3) 2.3  Organiseert bijeenkomsten en informeert naar de kosten van de zaal  

Juridisch secretaresse x    

Medisch secretaresse x    

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

2.3 Zie secretaresse   

 2.8 Verricht in voorkomende gevallen 
werkzaamheden  zoals offertes opvragen, 
overleg over financiële aspecten) rond 
contracten, tarieven en looptijd contracten 

Beheert een aantal kleine budgetten van de organisatie of afdeling (receptie bij jubilea of 
vertrekkende collega's, cadeaus bij huwelijken en geboortes.)  

- Ze beheert een klein budget waaruit de onkosten van vergaderingen en bijeenkomsten worden bekostigd 
(bijv. het jaarlijkse afdelingsuitje). 

- Daarnaast beheert ze een klein budget voor het bijhouden van de kantoorvoorraad en het inkopen van 
goederen en diensten.  

- Ze onderhandelt over de prijs van goederen en diensten.  
- Ze controleert, verwerkt en betaalt de facturen die onder haar kleine budgetten vallen.  
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Basisproces 7: Beheert de agenda 
Kwalificatie WP Activiteit  A 

Regelt en noteert afspraken in de 
agenda van zijn leidinggevende en in 
die van zichzelf 

Activiteit B 
Synchroniseert agenda’s 

Activiteit C 
Bewaakt afspraken van zijn 
leidinggevende en van 
zichzelf 

Activiteit D 
Herinnert de 
leidinggevende aan 
afspraken en to do’s 

Activiteit E 
Bereidt afspraken voor anderen voor 
en voor zichzelf 

Commercieel medewerker 
bank- en 
verzekeringswezen 

x      

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

x      

Commercieel medewerker 
binnendienst (niv3) 

x      

Commercieel medewerker 
buitendienst (niv3) 

x      

Jr. accountmanager x      

Contactcenter teamleider x      

Marketing medewerker x       

Ass. communicatie-
medewerker 

x      

Medewerker 
evenementenorganisatie 

x      

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

x      

Bedrijfsadministrateur x      

Assistent-accountant x      

Salarisadministrateur x      

Bibliotheekmedewerker x      

Informatiebeheerder x      

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

x      

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

x      

Medewerker personeel en 
arbeid 

x      

Medewerker sociale 
zekerheid 

x      

Secretaresse (niv3) 2.1 Regelt en noteert afspraken van en 
voor de leidinggevende 

Synchroniseert de agenda’s, 
stemt agenda’s onderling af 

Bewaakt de afspraken en 
verzet ze indien nodig 

Herinnert de directie/ 
manager(s) op gezette 
tijden aan de to-do’s  

Bereidt indien nodig afspraken voor 
en zorgt voor de opvolging ervan 

Juridisch secretaresse 2.1 idem idem idem idem idem 

Medisch secretaresse 2.1 idem idem idem idem idem 

Directiesecretaresse/  
Managementassistent 

2.1 idem idem idem idem idem 
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Basisproces 8 : Organiseert (werk)overleggen 

Kwalificatie WP A 
Achterhaalt het doel van de 
bijeenkomst en overige 
relevante informatie 

B 
Maakt een plan, checklist of 
draaiboek 

C 
Selecteert een  
locatie en ruimte 

D 
Overlegt met de 
opdrachtgever en 
reserveert 

E 
Voert gegevens in een 
reserveringssysteem in 

F 
Maakt een 
overzicht van de 
reservering 

G 
Regelt de faciliteiten voor de 
bijeenkomst  

H 
Bespreekt de agenda 

I 
Verstuurt de 
uitnodiging en de 
stukken 

J 
Checkt voor aanvang 
of alles in orde is 

Commercieel 
medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

x           

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

x           

Commercieel 
medewerker 
binnendienst (niv3) 

x           

Commercieel 
medewerker 
buitendienst (niv3) 

x           

Jr. accountmanager x           

Contactcenter 
teamleider 

3.4       Organiseert 
teambuildingsactiviteiten (en 
boekt daarvoor faciliteiten / 
locaties?) 

   

Marketing medewerker x           

Ass. communicatie-
medewerker 

x           

Medewerker 
evenementenorganisatie 

4.1 Stelt de opdrachtgever 
relevante vragen over een te 
organiseren evenement om alle 
informatie boven tafel te 
krijgen 

         

4.2  Maakt op basis van 
geformuleerde wensen, 
budget, etc. een draaiboek 
voor de verrichten activiteiten 
en oplossingen voor 
(logistieke) vraagstukken 

        

4.3  Plant het vervoer van 
materialen en personen in  

    Laat personen en materialen 
vervoeren 

   

4.4       Richt ruimtes in of laat ze 
inrichten en installeert 
materialen 

   

4.5       Maakt wensen opdrachtgever 
kenbaar aan cateringbedrijven 
en beoordeelt het aanbod van 
de bedrijven 

   

4.6  Maakt personeelsplanningen     Huurt uitzendkrachten, 
promotiemedewerkers, 
vrijwilligers in 

   

4.7  Stelt samen met de 
leidinggevende een 
veiligheids- en 
ontruimingsplan op 

    Assisteert bij het inhuren van 
beveiligingsbureaus, vraagt 
offertes op en adviseert over 
de keuze van een 
beveiligingsbureau 

   

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

x           

Bedrijfsadministrateur x           

Assistent-accountant x           

Salarisadministrateur x           

Bibliotheekmedewerker 2.2 Assisteert bij de organisatie van 
projecten en activiteiten en 
overlegt met collega’s en 
betrokkenen over doelstelling, 
onderwerp, doelgroep, 
uitvoeringsmogelijkheden, 
aanpak/werkvorm en zijn rol 
hierbij 

Stelt een programma/ 
checklist op of gebruikt een 
bestaand draaiboek 

        

2.4  Plant de inzet van een klein 
team (van vrijwilligers/ 
medewerkers bij de uitvoering 
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Kwalificatie WP A 
Achterhaalt het doel van de 
bijeenkomst en overige 
relevante informatie 

B 
Maakt een plan, checklist of 
draaiboek 

C 
Selecteert een  
locatie en ruimte 

D 
Overlegt met de 
opdrachtgever en 
reserveert 

E 
Voert gegevens in een 
reserveringssysteem in 

F 
Maakt een 
overzicht van de 
reservering 

G 
Regelt de faciliteiten voor de 
bijeenkomst  

H 
Bespreekt de agenda 

I 
Verstuurt de 
uitnodiging en de 
stukken 

J 
Checkt voor aanvang 
of alles in orde is 

van activiteiten 

Informatiebeheerder x           

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

x           

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

x           

Medewerker personeel 
en arbeid 

x           

Medewerker sociale 
zekerheid 

x           

Secretaresse (niv3) 2.3 Informeert naar de doelstelling 
van de (internationale) 
bijeenkomst (vergadering, 
bespreking, congres, seminar, 
cursus, training) 

Hanteert bij het organiseren 
van de bijeenkomst een 
checklist 

Selecteert een 
interne of 
externe locatie 
(rekening 
houdend met 
gevoeligheid 
onderwerp, 
aantal 
genodigden, 
speciale 
vereisten). 
Informeert naar 
de kosten van de 
zaal, 
mogelijkheden 
zaalopstelling, 
catering en 
elektronische  
voorzieningen.  

Overlegt met de 
directie/managers over 
de locatie en reserveert 
deze in een zaal-
reserveringssysteem of 
hanteert een procedure 
hiervoor 

Voert de gegevens in of laat 
deze invoeren 

  Bespreekt in overleg 
de voorgestelde 
agenda, te besteden 
tijd per onderwerp en 
de persoon die elk 
onderwerp zal leiden 

Verstuurt de 
uitnodiging. 
Verzendt indien 
mogelijk een digitale 
versie van het 
voorbereide dossier 
zodat deelnemers zich 
kunnen voorbereiden.  

Checkt kort voor 
aanvang of alles in orde 
is 

Juridisch secretaresse 2.2     Voert gegevens in of laat 
gegevens invoeren in een 
zaalreserveringssysteem 

Maakt een helder 
overzicht van de 
gegevens van de 
zaal, tijdstip, 
aanvang, duur en 
frequentie van 
bijeenkomsten, de 
klantnaam, 
contactpersoon, 
opmerkingen, etc. 
en welke extra’s 
zijn geboekt 

Als de bijeenkomst een 
conference call of 
videoconference betreft, 
vraagt ze deze aan (bij een 
telefoniebedrijf). 
Vervolgens regelt ze de 
faciliteiten en organiseert de 
conference call of 
videoconference. 

   

Medisch secretaresse 2.2     Idem Jur. secretaresse Idem Jur. 
secretaresse 

Idem Jur. secretaresse    

Directiesecretaresse/ 
managementassistent 

2.3 Idem secretaresse Idem secretaresse Idem 
secretaresse 

Idem secretaresse Idem secretaresse   Idem secretaresse Idem secretaresse Idem secretaresse 
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BP 9: Notuleert het overleg 

Kwalificatie WP A 
Bereidt zich op het overleg voor 

B 
Notuleert tijdens het overleg 

C 
Stelt verslag en/of 
besluitenlijst op en verzendt 
deze 

D 
Archiveert 
documenten

12
 

Commercieel medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

x     

Contactcenter medewerker (niv3) x     
Commercieel medewerker binnendienst (niv3) x     
Commercieel medewerker buitendienst (niv3) x     
Jr. accountmanager x     
Contactcenter teamleider x     
Marketing medewerker x     
Ass. communicatie-medewerker x     
Medewerker evenementenorganisatie x     
Financieel administratief medewerker (niv3) x     
Bedrijfsadministrateur x     
Assistent-accountant x     
Salarisadministrateur x     
Bibliotheekmedewerker x     
Informatiebeheerder x     
Juridisch medewerker openbaar bestuur x     
Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening x     
Medewerker personeel en arbeid x     
Medewerker sociale zekerheid x     
Secretaresse (niv3) 2.4 Gaat van te voren na of een uitgebreid of 

beknopt verslag nodig is of kan worden volstaan 
met een besluitenlijst. Leest ter voorbereiding 
op de vergadering de stukken na. 

Maakt tijdens de vergadering 
aantekeningen of ze notuleert m.b.v. een 
laptop en opnameapparatuur. 

Maakt op basis van de aantekeningen 
een uitgebreid of beknopt verslag of 
een besluitenlijst. 

 

Juridisch secretaresse 2.4 Idem  Idem  Idem   
Medisch secretaresse 2.4 Idem  Idem  Idem   
Directiesecretaresse/ managementassistent 2.4 Idem  Idem  Idem   

 

                                                           
12

 Deze activiteit is niet expliciet beschreven in het dossier bij dit werkproces van secretarieel, maar is het is wel een logische vervolgstap die bovendien relevant kan zijn om 
te leren aan het begin van een opleiding.  
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Basisproces 10: Stelt zakelijke teksten op (brieven, webteksten, notities, voorstellen, plannen, rapportages, instructies, etc.)13 

Kwalificatie WP A 
Verzamelt gegevens  

B 
Stelt een tekst op 

C 
Verzendt de tekst 

Commercieel 
medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

1.3  Handelt schriftelijke klachten af door binnen de organisatie een antwoord of oplossing te 
zoeken en stemt deze af met zijn leidinggevende 

 

1.5  Schrijft n.a.v. het storneren/blokkeren van betaalpassen standaardbrieven/e-mails met als doel 
de cliënt te informeren over de situatie die is ontstaan en de financiële consequenties 

 

2.2  Vraagt in het kader van offertetrajecten ontbrekende stukken op en benadert de betreffende 
cliënt/organisatie per e-mail, brief (of telefonisch) als de stukken niet binnen de afgesproken 
tijd binnen zijn 

 

2.4  Koppelt via een brief of e-mail de uitkomst van de beoordeling (in het kader van 
offertetrajecten) terug (aan de financieel adviseur van de cliënt of aan de cliënt zelf) (meestal 
aan de financieel adviseur die de betreffende cliënt in zijn portefeuille heeft 

 

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

x    

Commercieel 
medewerker 
binnendienst (niv3) 

3.2  Informeert (interne) klanten over de organisatie en het assortiment en introduceert nieuwe 
producten en/of diensten d.m.v. mailings (en presentaties en demonstraties) 

 

Commercieel 
medewerker 
buitendienst (niv3) 

3.2  Informeert (interne) klanten over de organisatie en het assortiment en introduceert nieuwe 
producten en/of diensten d.m.v. mailings (en presentaties en demonstraties) 

 

Jr. accountmanager 1.2 Analyseert klant-, product- en 
marktinformatie. Hij verzamelt 
bedrijfseconomische gegevens over de 
(potentiële) account en rekent deze 
informatie door. 

Doet voorstellen voor verkoopactiviteiten, die zijn gericht op de eigen accounts voor de 
middellange termijn (kwartaal of half jaar) en voor (organisatiebrede) verkoopacties.  
 

 

1.4 Verzamelt informatie over onder andere de 
visie en strategie van de account, de DMU, 
de organisatie van de bedrijfsprocessen, het 
inkoopbeleid, de klanten en leveranciers van 
de account en de organisatiecultuur. 

Verwerkt de verkregen accountinformatie uiteindelijk in een accountprofiel.  
Als laatste stelt hij voor zijn leidinggevende en/of accountteam een advies op met betrekking 
tot de account. 
 

 

1.5  Stelt op basis van de klant-, product- en/of marktinformatie en de accountanalyse 
accountplannen op met betrekking tot zijn accounts. In het accountplan beschrijft hij op welke 
wijze hij (de DMU van) de account gaat bewerken. 

 

2.1  Werkt het aanbod in een propositie uit waarvan hij verwacht dat deze voor de account 
doorslaggevend zal zijn om met zijn organisatie in zee te gaan. 

 

Contactcenter 
teamleider 

2.1 Voert bij de start van een project overleg met 
de opdrachtgever over de inrichting van het 
project. 

  

2.2  Implementeert een (nieuw) project op teamniveau. Hij doet voorstellen aan de direct 
leidinggevende voor de inrichting van het project, vertaalt het project/de opdracht naar 
consequenties op teamniveau en zet het projectidee om naar concrete acties en activiteiten 

 

                                                           
13

 Het opstellen van notulen of besluitenlijst is een apart basisproces.  
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Kwalificatie WP A 
Verzamelt gegevens  

B 
Stelt een tekst op 

C 
Verzendt de tekst 

voor het team. 
Hij stelt (schriftelijke) werkinstructies en (nood)scripts op of stelt ze bij. 

2.4 Analyseert aangereikte gegevens/informatie 
in dag- en weekrapportages, signaleert 
mogelijke knelpunten 

En ontwikkelt voor de leidinggevende verbetervoorstellen om de doelstellingen toch te halen.  

2.5 Beoordeelt binnen een project de prestaties 
van het team door het monitoren en meten 
van de kwaliteit 

Verwerkt de beoordeling in rapportages en evaluatierapporten waarbij hij ook ingaat op 
aspecten als de kwaliteit van de adresbestanden, de scripts, de relatie met de doelgroepen, de 
bereikbaarheid, en hij doet zo nodig verbetervoorstellen. 

 

Marketing medewerker 1.1 Zoekt op verzoek van het management naar 
informatie voor een operationeel plan 

  

1.4  Werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele plan uit. Hij stelt binnen het 
plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega’s 
en/of direct leidinggevende. 

 

2.1 Is alert op ontwikkelingen en nieuwe 
informatie over de markt, een product en/of 
de dienst en de klant. 

  

2.3  Verwerkt de analyse tot managementinformatie. Hij schetst zakelijke mogelijkheden die de 
afdeling/organisatie zou kunnen verwezenlijken. Hij verwerkt zijn bevindingen in een rapport of 
bespreekt deze direct met de opdrachtgever c.q. leidinggevende. 

 

2.5 Zet (in opdracht) een marktonderzoek op. Hij 
analyseert de onderzoeksvraag, stelt 
onderzoeksitems vast en komt met een 
haalbaar onderzoeksvoorstel. 

Werkt het onderzoeksvoorstel uit, dat wil zeggen dat hij een volledige en gedetailleerde 
marktonderzoeksopzet maakt, zo kiest hij de meest geschikte onderzoeksmethodiek, 
formuleert hij een doelstelling/probleemstelling en de onderzoeksvragen. 

 

2.6 Voert (in opdracht) een marktonderzoek uit: 
hij verzamelt data, verwerkt de data 
statistisch, analyseert de data, interpreteert 
de onderzoeksresultaten. 

Verwerkt de onderzoeksresultaten in een rapport en bespreekt dit met de opdrachtgever c.q. 
leidinggevende. 

 

3.1 Analyseert een marketing- of 
communicatievraagstuk van de eigen 
organisatie of de organisatie waaraan hij een 
dienst gaat verlenen. 

  

3.3  Stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan en presenteert ze, hij kiest ter 
realisering geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. 

 

3.6 Inventariseert de wensen van de 
opdrachtgever en analyseert bestaande 
informatie op herbruikbaarheid 

Ontwikkelt voor de eigen organisatie of voor derden voorlichtings-, promotie- en/of pr-
materiaal en stemt het taalgebruik af op het taalgebruik van de doelgroep 

 

Ass. communicatie-
medewerker 

1.1 Zoekt op verzoek van het management naar 
informatie voor een operationeel plan 

  

1.4  Werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele plan uit. Hij stelt binnen het 
plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega’s 
en/of direct leidinggevende. 

 

3.1 Analyseert een marketing- of 
communicatievraagstuk van de eigen 
organisatie of de organisatie waaraan hij een 
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dienst gaat verlenen. 

3.3  Stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan en presenteert ze, hij kiest ter 
realisering geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. 

 

3.6 Idem als marketingmedewerker Idem als marketing medewerker  

3.7  Redigeert conceptteksten (drukproeven) van collega’s en controleert of de aangeleverde 
teksten voldoen aan de huisregels/huisstijl, spellingsregels, of de feitelijke inhoud juist is en of 
de tekst is afgestemd op doel en doelgroep en past de tekst zonodig aan. 

 

3.8 Inventariseert regelmatig de behoeften van 
de informatiegebruikers, zoekt naar 
aanleiding daarvan relevante informatie en 
bewerkt deze zonodig voor hij ze plaatst 
(contentbeheer) 

Ontwikkelt pagina’s voor internet/intranet, richt deze in en past ze zonodig aan (functioneel 
beheer)  
Ontwikkelt content en bewaakt de actualiteit van de informatie op inter- en intranet. 
 

 

3.9 Vergaart continu informatie over wat er 
speelt in de organisatie, over wat collega’s 
van plan zijn te gaan communiceren en over 
actuele gebeurtenissen e.d. 

Heeft schriftelijke (en mondelinge) contacten met de pers en licht het nieuws over de 
organisatie toe 

 

Medewerker 
evenementenorganisatie 

1.1 Zoekt op verzoek van het management naar 
informatie voor een operationeel plan 

  

1.4  Werkt voorstellen van hemzelf en anderen voor het operationele plan uit. Hij stelt binnen het 
plan reële doelen en prioriteiten. Hij legt het plan ter becommentariëring voor aan collega’s 
en/of direct leidinggevende. 

 

3.1 Analyseert een marketing- of 
communicatievraagstuk van de eigen 
organisatie of de organisatie waaraan hij een 
dienst gaat verlenen. 

  

3.3  Stelt een projectplan op; hij formuleert zijn ideeën/het plan en presenteert ze, hij kiest ter 
realisering geschikte materialen en middelen en plant alle noodzakelijke activiteiten. 

 

3.6 Idem als marketingmedewerker Idem als marketingmedewerker  

4.1 Stelt de opdrachtgever relevante vragen over 
een te organiseren evenement om alle 
noodzakelijke informatie boven tafel te 
krijgen. 

  

4.2  Maakt op basis van de geformuleerde wensen, het budget en gemaakte afspraken met de 
opdrachtgever een draaiboek waarin hij de te verrichten activiteiten en zijn oplossingen voor 
(logistieke) vraagstukken vermeldt. 

 

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

3.3  Maakt rapportages van de positie en de uitstaande posten van de debiteuren en voorziet de 
rapportages van adviezen. 
Verstuurt (standaard)betalingsherinneringen en/of aanmaningen en benadert debiteuren met 
betalingsachterstanden (telefonisch en) schriftelijk  

 

3.5  Neemt (telefonisch of) schriftelijk contact op met de crediteur als de factuur niet correct is en 
stelt in voorkomende gevallen betalingsherinneringen op. 

 

4.1 Verzamelt financieel administratieve 
gegevens 
tijdens de uitvoering van projecten en 

Tenslotte stellen ze periodiek en op verzoek rapportages op 
en distribueren deze naar de projectleiders/klanten en andere 
verantwoordelijke(n) in de organisatie. 
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controleert de aangeboden 
gegevens op juistheid en plausibiliteit. 

4.3 Verzamelt, registreert, bewerkt en/of 
controleert gegevens, die voor de 
administratie van de organisatie van belang 
zijn. Dit betreft bijvoorbeeld voorraden, 
gebruik van lease auto's, kilometers van 
dienstreizen, kostendeclaraties, 
vakantiedagen urenstaten, gegevens ter 
verantwoording voor verkregen subsidies 
enz. 

Maakt op verzoek specifieke rapportages, waarbij regelmatig gegevens in kosten/geldwaarde 
vertaald worden en de vereiste berekeningen worden uitgevoerd. 

 

4.4  Levert, als er een nieuw systeem in gebruik wordt genomen of als er een andere manier van 
werken met een systeem van de medewerkers wordt gevraagd, een bijdrage voor de 
schriftelijke instructie. 

 

Bedrijfsadministrateur 2.2 Verzamelt de benodigde gegevens voor hun 
bijdrage aan de periodeafsluiting. 

Legt de bijzonderheden die hij tegenkomt in de boekingsgang en bij de controle van de posten 
vast. Vervolgens genereert hij de conceptbalans en de conceptresultatenrekening. 

 

3.3  Idem als FAM  

3.5  Idem als FAM  

4.1 Idem als FAM Idem als FAM  

4.3 Idem als FAM Idem als FAM  

4.4  Idem als FAM  

Assistent-accountant 2.2 Verzamelt de benodigde gegevens voor zijn 
bijdrage aan de periodeafsluiting. 

Legt de bijzonderheden die hij tegenkomt in de boekingsgang en bij de controle van de posten 
vast. Vervolgens genereert hij de conceptbalans en de conceptresultatenrekening. 

 

3.5 Controleert of de procesgang m.b.t. het 
debiteurenbeheer juist is uitgevoerd. 

Genereert rapportages van de positie van de uitstaande posten van de debiteuren. 
Noteert zijn bevindingen en geeft adviezen ten behoeve van het debiteurenbeheer. 

 

3.6 Controleert of de procesgang m.b.t. het 
crediteurenbeheer juist is uitgevoerd. 

Genereert rapportages van de crediteuren. 
Noteert zijn bevindingen en geeft adviezen ten behoeve van het crediteurenbeheer. 

 

4.1 Als FAM + vraagt indien nodig aanvullende of 
ontbrekende gegevens op bij de klant. 

Idem als FAM  

4.3 Idem als FAM Idem als FAM  

4.4  Idem als FAM  

Salarisadministrateur 3.3  Idem als FAM  

3.5  Idem als FAM  

5.6  Werkt mee aan, neemt initiatief tot de schriftelijke informatie over de beloning aan 
betrokkenen (medewerkers of klanten) bijvoorbeeld als er veranderingen zijn in de 
salarisopbouw en voor het wegwijs maken van nieuwkomers in de organisatie 

 

4.1 Idem als FAM Idem als FAM  

4.3 Idem als FAM Idem als FAM  

4.4  Idem als FAM  

Bibliotheekmedewerker 1.2 Inventariseert eerst de wensen en 
leerbehoefte van de klant 

Schrijft een instructie en geeft een instructie/demonstratie/presentatie.  

1.3 Administreert na contact met de klant de 
gegevens bij de informatiebemiddeling. 

Tijdens en na de administratie onderhoudt hij contacten, signaleert hij trends of 
problemen/klachten en doet hij voorstellen aan of verwijst hij naar of rapporteert hij aan de 
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leidinggevende of collega. 

1.4 Verzamelt informatie over de voortgang, 
kwaliteit, financiën en kengetallen van het 
klantproces  

En rapporteert vervolgens mondeling of schriftelijk aan het management.  

2.2  Verzorgt de schriftelijke publiciteit zoals een internetbericht (in het kader van de organisatie 
van projecten en activiteiten) 

 

3.4  Etaleert en displayt informatie/media en richt  op basis van verzamelde/ samengestelde 
informatie een (thema-)presentatie, website (of tentoonstelling) in 

 

Informatiebeheerder 1.2 Inventariseert eerst de wensen en 
leerbehoefte van de klant 

Schrijft een instructie en geeft een instructie/demonstratie/presentatie.  

1.3 Administreert na contact met de klant de 
gegevens bij de informatiebemiddeling. 

Tijdens en na de administratie onderhoudt hij contacten, signaleert hij trends of 
problemen/klachten en doet hij voorstellen aan of verwijst hij naar of rapporteert hij aan de 
leidinggevende of collega. 

 

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

1.2 Wint informatie van klanten in om vast te 
stellen of aan de voorwaarden van wet- en 
regelgeving wordt voldaan + vraagt gegevens 
en bewijsstukken op 

  

2.2 Typeert, interpreteert en ordent 
dossiergegevens en beoordeelt gegevens op 
volledigheid, relevantie en (eventuele) 
rechtsgevolgen en brengt een logische 
ordening aan. 
Wint advies van derden in + vraagt 
aanvullende gegevens op 

Legt zijn bevindingen vast in een rapport  

2.3  Stelt een (juridisch) standaarddocument of conceptdocument op of ondersteunt zijn 
leidinggevende daarbij, actualiseert (standaard)documenten op basis van nieuwe wet- en 
regelgeving en/of voert mutaties in de (juridische) standaarddocumenten uit. 

 

2.4  Verzorgt de standaardcorrespondentie (in het kader van dossierbeheer of aanmaak dossier). 
De juridisch medewerker openbaar bestuur stelt tevens betalingsherinneringen op 
(deurwaarder). 

 

3.2  Presenteert schriftelijk onderzoeks- en beleidsgegevens aan interne of externe partijen en stelt 
passende teksten op voor verschillende communicatie-instrumenten (zoals het bekend maken 
van besluiten via de media) 

 

4.2  Voert promotieactiviteiten uit en levert in het kader daarvan een inhoudelijke bijdrage aan 
concrete producten zoals promotiemateriaal, website, mailings en folders 

 

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

2.2 Idem als juridisch medewerker openbaar 
bestuur 

Idem als openbaar bestuur  

2.3  Idem als openbaar bestuur  

2.4  Idem als openbaar bestuur, m.u.v. betalingsherinneringen  

4.2  Idem als openbaar bestuur  

Medewerker personeel 
en arbeid 

1.1  Stelt de vacaturetekst op, op basis van informatie die via de opdrachtgever of het management 
is aangeleverd 

 

1.2  Benadert kandidaten en stuurt een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. De overige 
kandidaten stuurt hij een (schriftelijke) afwijzing 
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2.2  Levert een inhoudelijke bijdrage aan concrete producten, zoals promotiemateriaal, website, 
mailings en folders + stelt promotieplannen op 

 

3.2  Voert mutaties in standaarddocumenten uit + actualiseert een bestaande 
(standaard)overeenkomst + stelt (arbeids)overeenkomsten op (of ondersteunt de 
leidinggevende daarbij) 

 

3.3  Voert zelfstandig (eenvoudige) correspondentie om het personeelsdossier actueel te krijgen en 
te houden en vraagt schriftelijk gegevens op 

 

4.2  Licht schriftelijk gegevens toe  

Medewerker sociale 
zekerheid 

1.3  Ondersteunt bij het invullen van diverse formulieren  

2.3 Wint advies in bij derden en verricht 
dossier/literatuuronderzoek 

Stelt diverse documenten op of ondersteunt de leidinggevende daarbij 
(rapporten/beschikkingen, standaarddocumenten, conceptdocumenten. En in de 
schuldhulpverlening: financiële rapportages, betalingsplannen, aflossingsplannen) 

 

Secretaresse (niv3) 1.1 Verwerkt, behandelt en bewaakt de e-
mails/post. 
  

Zorgt voor een reactie op de ontvangen e-mails/post. 
Verwerkt teksten door voldoende informatie te verzamelen om tot een juiste inhoudelijke 
formulering te komen 

Bewaakt de voortgang en 
afhandeling van de 
correspondentie (mailings, 
brieven, offertes, begeleidend 
schrijven, e-mails, vakbladen, 
etc.) 

Juridisch secretaresse 1.1 Idem Idem idem 

Medisch secretaresse 1.1 Idem Idem idem 

Directiesecretaresse/ 
managementassistent 

1.1 Idem Idem idem 
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Commercieel 
medewerker bank- en 
verzekeringswezen 

1.2 verzamelt N.A.W.-gegevens, een kopie van een identiteitsbewijs en andere relevante 
gegevens.  
Hij controleert of de foto op het identiteitsbewijs overeenkomt met de cliënt en 
controleert de echtheidskenmerken, o.a. met een retroviewer. 

  

1.3  Maakt na het gesprek een aantekening van de klacht en de daaropvolgende acties en 
afspraken in het cliëntdossier. 
Archiveert de inkomende en de uitgaande post 

 

2.2 Vraagt ontbrekende stukken of gegevens uit een dossier op bij de cliënt of bij de 
betreffende organisatie 

  

2.3 Beoordeelt het complete dossier aan de hand van acceptatienormen.   

2.4  Koppelt via een brief of e-mail de uitkomst van de beoordeling (in het kader van 
offertetrajecten) terug (aan de financieel adviseur van de cliënt of aan de cliënt zelf) 
Voegt een kopie van de brief of e-mail toe aan het cliëntdossier 

 

4.1 Cliënten kunnen ook op eigen initiatief een kantoor bezoeken. De medewerker dient in 
dat geval de gegevens van een bekende cliënt te verzamelen en te gebruiken bij het 
gesprek. 

  

Contactcenter 
medewerker (niv3) 

1.1 Signaleert en verzamelt in opdracht gericht in klantcontacten relevante klant-, product- 
en/of marktontwikkelingen 

 Legt de informatie vast in het systeem 

2.3   Hij legt de relevante gegevens en gemaakte afspraken vast in het verkoopsysteem 

3.1   Hij registreert de klacht en bijbehorende informatie 

3.3   Registreert het contact met de klant en legt alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem (en speelt de klantvragen- en verzoeken door aan een collega wanneer zij de 
contactpersoon zijn voor deze klant). 

Commercieel 
medewerker 
binnendienst (niv3) 

1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. informatie over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken. 
Hij voert in opdracht deskresearch en enquêtes uit  

en houdt assortimentsdossiers bij. Signaleert in klantcontacten relevante klant-, product- en/of marktontwikkelingen en 
legt de informatie vast in het systeem 

2.1 Verzamelt hij (aanvullende) informatie over de klant.  Registreert en/of rapporteert alle benodigde en verkregen gegevens uit het 
klantcontact. 

2.3   Legt de relevante gegevens en gemaakte afspraken vast in het verkoopsysteem 

3.1   Registreert de klacht en bijbehorende informatie 

3.3   Registreert het contact met de klant en legt alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem en speelt de klantvragen- en verzoeken door aan een collega wanneer zij de 
contactpersoon zijn voor deze klant. 

Commercieel 
medewerker 
buitendienst (niv3) 

1.1 Verzamelt gericht relevante gegevens c.q. informatie over klanten en producten voor 
het oplossen van (commerciële) vraagstukken. 
Hij voert in opdracht deskresearch en enquêtes uit  

en houdt assortimentsdossiers bij. Signaleert in klantcontacten relevante klant-, product- en/of marktontwikkelingen en 
legt de informatie vast in het systeem 

2.1 Wanneer nodig verzamelt hij via onder andere (binnendienst)collega’s (aanvullende) 
informatie over klant en aanbod. 

  

2.3   Het klantencontact en de gemaakte afspraken legt hij vast in het systeem 

3.1   Registreert de klacht en bijbehorende informatie 

3.3   Registreert het contact met de klant en legt alle verzamelde gegevens vast in het 
systeem 

Jr. accountmanager 1.1 Verzamelt in het contact met de account gegevens.  Legt de verzamelde gegevens en ontwikkelingen vast in het systeem 

1.5  Stelt accountplannen op en beschrijft het beoogde resultaat van zijn activiteiten 
en(eerder) gemaakte afspraken m.b.t. de account vast in het accountplan. 

 

2.3   Het klantencontact en de gemaakte afspraken legt hij vast in het systeem 

3.1   Registreert de klacht en bijbehorende informatie 

Contactcenter 
teamleider 

1.2  Informeert en instrueert medewerkers en zet de informatie op plekken (bijvoorbeeld 
in het systeem) waar de medewerkers deze kunnen terugvinden. 

 

3.2  Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken en voegt de resultaten toe aan het 
(personeels)dossier van de medewerker. 

 

Marketing medewerker 2.1 Volgt ontwikkelingen op de markt en verzamelt uit diverse bronnen informatie Bewaart de verzamelde gegevens  

Ass. communicatie-
medewerker 

    

Medewerker 
evenementenorganisatie 

    

Financieel administratief 
medewerker (niv3) 

1.1  Werkt het inkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten. 

 

1.2  Werkt het verkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de  
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documenten 

1.3  Werkt de bankboeken bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.4  Werkt het kasboek bij en zorgt voor een systematische archivering van documenten  

3.1 Controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. 
Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 

 Hij maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan. 
Wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. 

4.2 Verzamelt gegevens over gewerkte uren Zorgt voor archivering van de relevante documenten.  

4.3 Verzamelt, registreert,bewerkt en/of controleert gegevens over bijvoorbeeld 
voorraden, gebruik van lease auto's, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, 
vakantiedagen urenstaten, gegevens ter verantwoording voor verkregen subsidies enz. 

Zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden 
aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. 

 

4.5  Beheert een kas, nummert kasstukken en archiveert documenten  

Bedrijfsadministrateur 1.1  Werkt het inkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten. 

 

1.2  Werkt het verkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.3  Werkt de bankboeken bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.4  Werkt het kasboek bij en zorgt voor een systematische archivering van documenten  

2.1  Verricht boekingen in het memoriaal en zorgt voor een systematische archivering van 
de documenten 

 

2.2  Verricht werkzaamheden voor de periodeafsluiting en zorgt voor een systematische 
archivering van de documenten 

 

2.3  Treft voorbereidingen voor de aangifte inkomstenbelasting en zorgt voor een 
systematische archivering van de documenten. 

 

3.1 Controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. 
Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 

 Hij maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan. 
Wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. 

4.2 Verzamelt gegevens over gewerkte uren Zorgt voor archivering van de relevante documenten.  

4.3 Verzamelt, registreert,bewerkt en/of controleert gegevens over bijvoorbeeld 
voorraden, gebruik van lease auto's, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, 
vakantiedagen urenstaten, gegevens ter verantwoording voor verkregen subsidies enz. 

Zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden 
aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. 

 

4.5  Beheert een kas, nummert kasstukken en archiveert documenten  

Assistent-accountant 1.1  Werkt het inkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten. 

 

1.2  Werkt het verkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.3  Werkt de bankboeken bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.4  Werkt het kasboek bij en zorgt voor een systematische archivering van documenten  

2.1  Verricht boekingen in het memoriaal en zorgt 
voor een systematische archivering van de 
documenten. 

Voert zijn werkzaamheden 
consequent uit volgens het 
voorgeschreven werkprogramma 
en besteedt speciale aandacht 
aan dossiervorming. Hij 
registreert en archiveert 
relevante stukken en notities per 
klant, zodat deze in voorkomende 
gevallen snel kunnen worden 
geraadpleegd, maar ook om te 
voldoen aan de wettelijke 
bewaartermijnen. 

 

2.2  Verricht werkzaamheden voor de 
periodeafsluiting en zorgt voor een 
systematische archivering van de documenten 

  

2.3  Treft voorbereidingen voor de aangifte 
inkomstenbelasting en zorgt voor een 
systematische archivering van de documenten. 

  

2.4  Verricht werkzaamheden voor de aangifte 
inkomstenbelasting en zorgt voor een 
systematische archivering van de documenten 

  

3.1 Controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. 
Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 

 Maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan. 
Wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. 

 

4.2 Verzamelt gegevens over gewerkte uren Zorgt voor archivering van de relevante documenten.  

4.3 Verzamelt, registreert,bewerkt en/of controleert gegevens over bijvoorbeeld 
voorraden, gebruik van lease auto's, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, 
vakantiedagen urenstaten, gegevens ter verantwoording voor verkregen subsidies enz. 

Zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden 
aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. 

 

Salarisadministrateur 1.1  Werkt het inkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten. 

 

1.2  Werkt het verkoopboek bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 

 

1.3  Werkt de bankboeken bij en zorgt voor een systematische archivering van de 
documenten 
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1.4  Werkt het kasboek bij en zorgt voor een systematische archivering van documenten  

2.1  Verricht boekingen in het memoriaal en zorgt voor een systematische archivering van 
de documenten 

 

3.1 Controleert de gewijzigde stambestanden met de onderliggende stukken. 
Als er stamgegevens ontbreken, onderneemt hij actie om deze te completeren. 

 Hij maakt stamgegevens van nieuwe relaties aan. 
Wijzigt de stamgegevens op basis van mutatiegegevens. 

4.2 verzamelt gegevens over gewerkte uren Zorgt voor archivering van de relevante documenten.  

4.3 Verzamelt, registreert,bewerkt en/of controleert gegevens over bijvoorbeeld 
voorraden, gebruik van lease auto's, kilometers van dienstreizen, kostendeclaraties, 
vakantiedagen urenstaten, gegevens ter verantwoording voor verkregen subsidies enz. 

Zorgt voor het archiveren van de (digitale) documenten waarmee de gegevens worden 
aangeleverd, inclusief eventuele bewijsstukken. 

 

4.5  Beheert een kas, nummert kasstukken en archiveert documenten  

5.1 Verzamelt alle benodigde gegevens voor de salarisverwerking en controleert de 
aangeleverde gegevens op volledigheid en plausibiliteit en of deze geautoriseerd zijn 

Naderhand archiveert hij de gebruikte documenten. Vervolgens rangschikt hij de te verwerken gegevens op prioriteit en voert hij de 
stamgegevens in. 

5.2  Verwerkt individuele en collectieve mutaties en genereert, verspreidt en archiveert 
diverse overzichten en rapportages naar het management en/of de klant.  
Hij draagt zorg voor dossiervorming. 

 

5.4  Treft voorbereidingen voor de loonaangifte, werkt het fiscale bedrijfs- of 
klantendossier bij en archiveert de gebruikte documenten. 

 

Bibliotheekmedewerker 1.3   Administreert na contact met de klant de gegevens bij de informatiebemiddeling. 

3.3 Ontsluit digitale en fysieke informatie (denk aan media, content, dossiers, bundels 
etc.). Hij analyseert eerst de informatie(-behoefte) en controleert informatie, waarna 
hij vast stelt welke formele en inhoudelijke gegevens of content moeten worden 
ontsloten. Vervolgens zoekt hij informatie op in relevante fysieke of geautomatiseerde 
hulpmiddelen, 

 Registreert gegevens in een systeem, kent metadata toe en onderhoudt deze in 
opdracht, plaatst informatie en maakt tot slot een inhoudsomschrijving 

3.5   Beheert, bewaart en behoudt (fysieke/digitale) informatiedragers. Hij saneert en 
verplaatst, verzorgt en maakt uitleenklaar. 

Informatiebeheerder 3.2   Selecteert en verwerkt het informatieaanbod door informatie vast te leggen, te 
plaatsen/te koppelen in het systeem en te distribueren/door te sturen. 

3.3 Ontsluit digitale en fysieke informatie (denk aan media, content, dossiers, bundels 
etc.). Hij analyseert eerst de informatie(-behoefte) en controleert informatie, waarna 
hij vast stelt welke formele en inhoudelijke gegevens of content moeten worden 
ontsloten. Vervolgens zoekt hij informatie op in relevante fysieke of geautomatiseerde 
hulpmiddelen, 

 Registreert gegevens in een systeem, kent metadata toe en onderhoudt deze in 
opdracht, plaatst informatie en maakt tot slot een inhoudsomschrijving 

Juridisch medewerker 
openbaar bestuur 

2.4 Vraagt (in opdracht) mondeling en schriftelijk gegevens op. 
Bereidt (klant)gesprekken voor door dossiers te completeren en overzichten te maken. 

Hij maakt een dossier aan Codeert en boekt documenten in en archiveert deze, voert gegevens in het 
geautomatiseerde systeem in 

Juridisch medewerker 
zakelijke dienstverlening 

2.4 Vraagt (in opdracht) mondeling en schriftelijk gegevens op. 
 

Hij maakt een dossier aan Codeert en boekt documenten in en archiveert deze, voert gegevens in het 
geautomatiseerde systeem in 

Medewerker personeel 
en arbeid 

3.3 Vraagt (in opdracht) mondeling en schriftelijk gegevens op. 
Hij voert zelfstandig (eenvoudige) correspondentie om het dossier actueel te krijgen en 
te houden 

Hij maakt een dossier aan, Codeert en boekt documenten in en archiveert deze, voert gegevens in het 
geautomatiseerde systeem in 

Medewerker sociale 
zekerheid 

2.1 Beoordeelt gegevens op volledigheid, relevantie en (eventuele) rechtsgevolgen en 
brengt een logische ordening aan. 

De medewerker sociale zekerheid typeert, interpreteert en ordent dossiergegevens  

Secretaresse (niv3) 1.1 Verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post.  Archiveert het op de juiste wijze Registreert het product 

1.3  Selecteert gegevens voor het (digitale) archief  Scant, kopieert en ordent gegevens en plaatst ze in het dossier/archief Codeert gegevens 

Juridisch secretaresse 1.1 Verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post.  Archiveert het op de juiste wijze Registreert het product 

1.4 Zoekt aanvullende informatie op (intern en extern), en voegt deze toe aan het 
(digitale) dossier.  

Legt een (digitaal) dossier aan, deelt het in volgens voorschrift, neemt documenten op 
in het (digitale) dossier 

Registreert documenten  

Medisch secretaresse 1.1 Verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post.  Archiveert het op de juiste wijze Registreert het product 

1.4 Zoekt aanvullende informatie op (intern en extern), en voegt deze toe aan het 
(digitale) dossier.  

Legt een (digitaal) dossier aan, deelt het in volgens voorschrift, neemt documenten op 
in het (digitale) dossier 

Registreert documenten 

Directiesecretaresse/ 
managementassistent 

1.1 Verwerkt, behandelt en bewaakt de e-mails/post.  Archiveert het op de juiste wijze Registreert het product 

1.4 Zoekt aanvullende informatie op (intern en extern), en voegt deze toe aan het 
(digitale) dossier.  

Legt een (digitaal) dossier aan, deelt het in volgens voorschrift, neemt documenten op 
in het (digitale) dossier 

Registreert documenten 

 

 


