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FUNCTIEOMSCHRIJVING :  Onthaalmedewerker 
 
Hoofddoel van de functie :   

- staat in voor de telefonische bereikbaarheid van de voorziening. 
- staat in voor het onthaal en de ontvangst van cliënten en hun familie, personeel en bezoekers.  
- voert een aantal praktische-administratieve taken uit en heeft een centrale rol in het uitvoeren van de veiligheidsprocedures 

 
Kernresultaatgebieden : De bezoekers/personeel zijn vriendelijk onthaald.  
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directie  

 Cliënten 

 Medewerkers  

 Leveranciers 

 Bezoek 
 

 De bezoekers/personeel zijn 
vriendelijk onthaald en worden 
naar de juiste personen of 
diensten doorverwezen. 

 
 

 De receptie is ordelijk  
 

 Geeft inlichtingen 

 Ontvangt bezoekers gastvrij 

 Heeft zicht op de aanwezigheden 
van personeel en waar cliënten 
verblijven 

 

 Zorgt dat de receptie altijd 
opgeruimd is 

-    Klasseert post 
-    Bergt sleutels, zoemers, GSM’s en 
smartphones op  
 

 Informeren 

 Signaleren 

 Is communicatief  

 Is vriendelijk en attent 

 Heeft een net en verzorgd  
voorkomen 

 Kan discreet omgaan met 
informatie 

 Kent en respecteert de interne 
afspraken 

 Kan oplossingsgericht denken 

 Is klantgericht 

 
Kernresultaatgebied 2: Het telefonisch verkeer verloopt vlot 
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directie 

 Externe 
personen 

 Medewerkers 
 

 In- en uitgaande telefoons 
komen terecht bij de juiste 
personen 

 
 
 
 

 Handelt telefonische oproepen af of 
verbindt door  

 Laat boodschap na bij afwezigheid 
van gevraagde persoon 

 Roept medewerkers op  via zoemer 

 Geeft voorrang aan alarmmeldingen 
 

 Uitvoerend 

 Signalerend  

 Kan de telefooncentrale en het 
oproepsysteem technisch 
bedienen. 

 Kan een gesprek vlot en 
vriendelijk afronden. 

 Heeft een verzorgd en  
duidelijk taalgebruik 
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 De alarmprocedures worden 
correct toegepast 
 

 Het telefoonverkeer verloopt 
vlot 

 
 

 Houdt de telefoonlijsten up-to-date  

 Beheert de GSM’s en verdeelt de 
zoemers 

 Signaleert gebreken aan de 
installaties aan het hoofd technische 
dienst 

 Kan plannen en organiseren 

 Is flexibel (kan telefoon-
dispatching vlot combineren 
met onthaaltaak) 

 Kan om met tijdsdruk en 
onvoorziene omstandigheden 

 Denkt oplossingsgericht 

 Kan discreet omgaan met 
informatie 

 
Kernresultaatgebied 3: Veiligheidsmaatregelen zijn genomen en de –procedures opgevolgd 
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directie 

 Cliënten 

 Medewerkers 

 Bezoekers 

 Preventie-
adviseur 

 
 

 De permanentie is 
gegarandeerd 

 
 
 

 Preventieve voorzorgs-
maatregelen zijn genomen in 
het kader van veiligheid  

 
 
 
 
 
 
 
 

 De alarmbelprocedure is 
gevolgd in kader van een 
noodsituatie 

 

 Staat in voor de permanentie aan de  
receptie 

 Doet overdracht van bereikbaarheid 
en info aan de nachtdienst 
 

 Houdt de informatie up-to-date en 
beschikbaar 

 Test de verschillende installaties 
regelmatig uit  

 Past veiligheidsvoorschriften toe 
(m.b.t. afsluiten deuren, beheer 
kassa,..…) 

 Beheert de sleutelkast  

 Bergt de medicijnen op zoals voor-
geschreven 
 

 Laat uitzoeken of het alarm echt is 

 Verwittigt in een noodsituatie de 
juiste personen  

 Treedt op als aanspreekpersoon 
voor verschillende diensten en de 

 Uitvoerend 

 Coördinerend 

 Informerend 
 

 Kent de veiligheidsprocedures bij 
brand/gasalarm 

 Kan om met tijdsdruk en 
onvoorziene omstandigheden 

 Is alert voor risico’s en gevaren 

 Kan kort en bondig rapporteren, 
instrueren 
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preventieploeg 

 Geeft evacuatiebevel op aanvraag bij 
brand/gasalarm 

 
 
Kernresultaatgebied 4: Diverse praktisch-administratieve taken zijn afgewerkt 
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directie 

 Diensthoofd 
adm. 

 Medewerkers 
 

 De briefwisseling is correct en 
tijdig verdeeld 

 Alle toegewezen taken zijn stipt 
en correct uitgevoerd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De financiële verrichtingen zijn 
bijgehouden en juist genoteerd 

 Frankeert en verzendt de 
briefwisseling 

 Verdeelt de binnengekomen post 
voor de huizen 

 Geeft de ziektemeldingen en –
briefjes door 

 Noteert de afgifte sleutels andere 
dan deze van eigen lokaal 

 Registreert vervoer in opdracht en 
maakt de nodige lijsten 

 Ontvangt goederen na kantooruren 

 Zorgt voor de registratie van 
uitleningen van boeken uit de 
bibliotheek.  

 Verzorgt de uitleendienst van 
beamer/laptop/GPS e.a. 

 Voert op vraag diverse administratief 
ondersteunende taken uit zoals 
inbrengen van gegevens op 
computer.  

 Zorgt voor de aanvraag en verdeling 
van de zakgelden van cliënten. 

 Noteert de genomen maaltijden van 
het personeel. Maakt de rekeningen 
op en volgt de betalingen op 

 Uitvoerend 

 Signalerend 
 

 Kan werken met Word en Excel 

 Heeft zin voor opvolging en 
systematiek 

 Werkt nauwkeurig 

 Kent de interne procedures 
voor de dienst. 

 Is betrouwbaar (met geld) 

 Kan werk plannen i.f.v. 
prioriteiten 
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 Volgt de verkoop aan de receptie op 
(wenskaarten, producten ateliers, …) 

 Noteert de kasverrichtingen en 
rekent de kassen af. 

 Zorgt voor voldoende voorraad 
(postzegels, kaartjes) 

 
 
Kernresultaatgebied 5: Er is samenwerking en overleg met diensthoofd, collega’s en medewerkers 
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directeur 

 Diensthoofd 
administratie 

 Collega’s  

 medewerkers 
 

 Het onthaal en de interne 
dienstwerking is 
geoptimaliseerd 
 

 De interne dienstwerking is 
transparant en controleerbaar 

 
 
 
 

 De teamwerking verloopt vlot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nieuwe medewerkers zijn  

 Doet voorstellen of suggesties om de 
dienstwerking te verbeteren 
 

 

 Houdt de notities up-to-date  

 Klasseert de documenten  ordelijk en 
overzichtelijk  

 Houdt financiële gegevens 
zorgvuldig bij 
 

 Staat mee in voor de continuïteit van 
de dienst 

 Neemt deel aan dienstoverleg en 
stemt af met het 
diensthoofd/collega’s 

 Neemt deel aan het afstemmings-
gesprek 

 Rapporteert aan betrokken ver- 
antwoordelijken: geeft opleidingen 
door, geeft VIO door, geeft 
maaltijdlijsten door 
 

 Geeft uitleg/instructies bij het 

 Uitvoerend 

 Signalerend 

 Adviserend 
 

 Kan constructief samenwerken 

 Staat open voor andere opinies 

 Is betrokken op de werking van 
de dienst 

 Is flexibel (in uitwisseling uren) 

 Is collegiaal 
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goed ingewerkt 
 

inwerken van nieuwe collega 

 Volgt het inwerkingsplan op 

 Vult het evaluatieformulier in 

 
 
Kernresultaatgebied 6: Eigen vorming is permanent ontwikkeld 
 

TEN BEHOEVE 
VAN 

RESULTAAT KERNTAKEN BEVOEGDHEDEN COMPETENTIES 

 Directie 

 Diensthoofd 
adm. 

 Zichzelf 
 

 

 Basiskennis is verworven 
 

 

 Schoolt zich permanent bij i.f.v. 
de doelstellingen van de eigen 
taak. 
 

 

 Neemt procedures door, leest 
cursussen, nota’s, richtlijnen enz. 

 

 Bespreekt eigen vormingsnoden 
met het diensthoofd 

 Volgt bijscholing 
 

 Uitvoerend 

 Signalerend 

 Kan eigen vormingsnoden  
bepalen 

 Is leergierig  

 Staat open voor  vernieuwingen 
  
 

 


