
 

FUNCTIEBESCHRIJVING 

Aangepast 02-10-2022 

Directiesecretaresse 

 

 

1. Formele gegevens    

 

Formele datum ingang beschrijving: 1 november 2022 

Afdeling: Directie 

Team: n.v.t. 

Is hiërarchisch verantwoording verschuldigd aan: Directeur-bestuurder 

 

2. Resultaatgebieden en Verantwoordelijkheden 

 

RESULTAATGEBIEDEN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

1. Organiseren en 

communiceren 

Resultaat: 

De directeur-bestuurder is 

administratief en waar nodig 

organisatorisch optimaal 

ondersteund en MT-leden bij 

hun afwezigheid. 

a) Ontzorgt in algemene zin de directeur-bestuurder. 

b) Neemt bij afwezigheid bestuurder telefoongesprekken in 

ontvangst, screent en verbindt door, neemt berichten aan 

en handelt vragen af. 

c) Screent inkomende correspondentie en bereidt eenvoudige 

antwoorden voor. 

d) Verzorgt en redigeert correspondentie, memo's, 

rapporten, presentaties en andere documenten op basis 

van concepten. 

e) Maakt afspraken en houdt agenda bij. 

f) Organiseert (in)formele bijeenkomsten.  

g) Registreert en volgt juiste opvolging van formele klachten. 

h) Verzorgt mede correspondentie met sectorinstellingen en 

KvK. 

i) Beoordeelt procesmatig (niet inhoudelijk) de voor onder- 

tekening aangeleverde documenten en zorgt voor 

afhandeling.  

j) Zorgt voor een optimaal toegankelijk archief.  

k) Zorgt mede voor relatiebeheer met belanghouders. 

l) Bereidt berichten van bestuurder voor en ziet toe op de 

actualiteit van de governance-informatie op de website. 

2. MT- en RvC-

vergaderingen 

Resultaat: 

Organisatie en afhandeling van 

deze vergaderingen verlopen 

zorgvuldig en vlot.  

a) Stelt de jaarkalender en bestuurlijke planning- en control-

cyclus in concept op en stemt deze integraal af. 

b) Bereidt de MT-, RvC- en commissievergaderingen 

administratief en organisatorisch voor. 

c) Redigeert notities. 

d) Notuleert de vergaderingen. 

e) Bewaakt operationele actiepunten.  

f) Zorgt voor een optimaal toegankelijk en up to date 

archief. 

3. Personeelsbeheer 

Resultaat: 

Beheer gebeurt uitermate 

vertrouwelijk en conform 

afgesproken procedures; 

leidinggevenden voelen zich 

ondersteund in deze. 

a) Beheert de personeelsdossiers en past de AVG toe. 

b) Verzorgt diverse standaard personele correspondentie, 

waaronder in- en uitdiensttreding. 

c) Verzorgt de ziekteverzuimadministratie voor bestuurder. 

d) Voert enkele personele regelingen uit. 

e) Ziet toe op de actualiteit van de P&O-informatie. 

f) Bereidt de OR-vergaderingen voor en notuleert deze. 

4. Facilitaire zaken 

Resultaat: 

Facilitaire ondersteuning in 

bedrijf verloopt effectief en 

efficiënt, medewerkers zijn 

tevreden. 

a) Draagt mede zorg voor de inkoop en het beheer van de 

inboedel en aankleding van het kantoor.  

b) Ziet mede toe op de orde en netheid van het kantoor- 

gebouw, de representativiteit van de directie-etage en 

verricht hiervoor zelf werkzaamheden. 

 



3. Benodigd Werk- en denkniveau    

 

MBO-4 werk- en denkniveau op eigen vakgebied aangevuld met specifiek op de functie 

gerichte kennis en ervaring.  

De functionaris neemt verantwoordelijkheid inzake bijblijven op het vakgebied. 

 

4. Noodzakelijke Functiecompetenties    

 

Competentie: De mate waarin de medewerker: 

Accuratesse nauwkeurig en zorgvuldig werkt met normaal werktempo. 

Dienstverlening inspeelt op en tegemoetkomt aan vragen, wensen, behoeften en 

belangen van interne klanten (eigen leidinggevende, andere 

medewerkers). 

Initiatief zaken signaleert en ernaar handelt en uit zichzelf zaken oppakt 

Integriteit algemeen aanvaarde normen, waarden en omgangsregels 

handhaaft die gelden voor de functie en de bedrijfscultuur. 

Omgevings- en 

organisatiebewustzijn 

Competentie uit bibliotheek toevoegen die aangeeft dat functionaris 

begrijpt hoe eigen functioneren en functioneren bestuurder zich 

verhouden tot de governance-structuur en tot interne en externe 

stakeholders. 

 

Zie voor verdere beschrijving de competentiebladen uit de competentiebibliotheek. 

 

5. Algemene onderdelen van de functie 

 

De medewerker: 

1. Voert werkzaamheden uit waarvan de medewerker in redelijke wijze kan verwachten dat 

die deel uitmaken van de functie.  

2. Zal bij de uitvoering van zijn functie het bedrijfsbeleid, de procuratieregeling, de 

integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies naleven. 

3. Beseft dat hij/zij werkt bij een maatschappelijke onderneming. 

4. Werkt professioneel samen met collega’s en signaleert in het oog springende zaken. 

5. Denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds 

gericht op continue verbetering en vernieuwing. 

6. Specifieke kenmerken van de functie 

 

De medewerker:  

1. Beseft dat vele zaken in de functie een vertrouwelijk karakter hebben.  

2. Beseft de dienstverlenende rol richting directeur-bestuurder en MT-leden. 

3. Maakt onderdeel uit van een klein team. Daarom wordt van elke medewerker van het 

team een flexibele instelling verwacht. Het gaat vooral om waar mogelijk waarnemen 

van elkaars werkzaamheden en klantgerichtheid naar elkaar toe. 

 

 

Voor Akkoord: Voor Akkoord: 

Datum getekend: 

 

 Datum getekend:  

 

 

 

 

 

 

Directeur-bestuurder 

 

Directiesecretaresse 

 


