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Competentieprofiel

Financieel-administratief 
medewerker
Competenties1	

De financieel-administratief medewerker bezit de volgende competenties:

Doel	van	De	funCtie2	

De financieel-administratief medewerker verzamelt gegevens van financieel administratieve 

aard en legt deze vast en verwerkt deze ter ondersteuning van de bedrijfsvoering in de 

apotheek.

organisatorisChe	Context3	

De financieel-administratief medewerker:

ontvangt hiërarchisch leiding van de apotheker of de farmaceutisch manager;• 
geeft geen leiding aan anderen.• 

BenoDigDe	kennis	en	vaarDigheDen4	
• 

Van de financieel-administratief medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie 

de volgende kennis en vaardigheden bezit:

boekhoudkundige kennis op mbo-niveau;• 
administratieve vaardigheden;• 
kennis van administratieve procedures en richtlijnen voor uitvoering van eigen • 

Doorzettingsvermogen
Bij een bepaald probleem of 
een bepaalde opvatting blijven, 
totdat de zaak is gerealiseerd 
of het doel is bereikt.

Integriteit
Het hanteren en handhaven 
van algemeen aanvaarde en 
bedrijfsnormen en -waarden 
op zowel sociaal, ethisch als 
professioneel vlak.

Organiseren van eigen werk
Effectief het eigen werk 
organiseren door het plannen 
van activiteiten om zo de 
beschikbare tijd en energie 
te richten op hoofdzaken en 
acute problemen.

Mondelinge communicatie
Ideeën, meningen en informatie 
aan anderen duidelijk maken, 
gebruik makend van duidelijke 
taal, non-verbale communicatie 
en relevante middelen, hierbij 
rekening houdend met de 
gevoelens van anderen. 

Beoordelingsvermogen
Op basis van beschikbare 
informatie juiste conclusies 
trekken en keuzes maken.

Cliëntgerichtheid
Signaleren van en inleven 
in wensen en behoeften 
van de cliënt en werkwijze 
hierop afstemmen. Hoge 
prioriteit geven aan service en 
cliënttevredenheid.

Accuratesse
In staat zijn om 
(onder verschillende 
omstandigheden) nauwgezet 
te werken. 

Overal waar zij staat, 
wordt ook hij bedoeld
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werkzaamheden;

mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;• 
kennis van Word, Excel, e-mail en internet;• 
kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten;• 
kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), evenals • 
in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie.

BenoDigDe	persoonlijkheiDskenmerken5	

Van de financieel-administratief medewerker wordt verwacht dat zij bij instroom in de functie:

veerkrachtig op stress reageert en onverstoorbaar en vasthoudend is;• 
openstaat voor nieuwe ervaringen en methoden en creatief is;• 
zich doelgericht gedraagt en gedisciplineerd, ordelijk, systematisch en nauwkeurig is.• 

ontwikkelingen	in	het	werk6	

Recente ontwikkelingen in het werk van een financieel-administratief medewerker zijn:

meer gebruik van internet om informatie te kunnen opzoeken;• 
meer uitzoekwerk door veranderingen regelgeving en beleid.• 

resultaatgeBieDen7	

De financieel-administratief medewerker wordt aangesproken op de volgende 

resultaatgebieden:

Administratieve werkzaamheden• 
Draagt zorg voor de administratie van cliëntgegevens.

Kernactiviteiten:

opvragen, verwerken en controleren van wijzigingen in cliëntgegevens; –
archiveren van mutaties in cliëntgegevens, recepten, machtigingen en rekeningen voor  –
cliënten;

periodiek opstellen van financiële rapportages; –
zorg dragen voor ziektekosten- en pensioenadministratie; –
controleren van outputlijsten van sociale verzekeringsinstanties en pensioenfondsen. –

Salarisadministratie• 
Draagt zorg voor de administratie van personeelsgegevens.

Kernactiviteiten:

verzamelen en registreren van alle relevante informatie rondom salarisbetalingen; –
doorgeven van gegevens die noodzakelijk zijn voor de salarisverwerking aan een extern  –
salarisverwerkingsbureau;

vragen van medewerkers over salarisgegevens beantwoorden; –
bespreken van ontwikkelingen rondom arbeidsvoorwaarden en fiscale wet- en regelgeving  –
met de apotheker;

periodiek opstellen van overzichten van salariskosten. –

Financiële administratie• 
Draagt zorg voor de financiële administratie van de apotheek.

Kernactiviteiten:

sturen van facturen naar cliënten en declaraties naar verzekeringsmaatschappijen; –
sturen van aanmaningen; –
uitvoeren van herdeclaraties bij verzekeringsmaatschappijen; –
afhandelen van openstaande posten (teruggekomen declaraties, standaard rekeningen, ad  –
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hoc);

controleren van overzichten van bank en/of giro; –
verwerken van gegevens van bank en/of giro in crediteuren– en debiteurenoverzichten; –
(telefonisch) beantwoorden van vragen van debiteuren; –
sturen van facturen naar fabrikanten; –
rapporteren aan de apotheker over de financiële positie van de apotheek. –

kritisChe	Beroepssituaties8	

De financieel-administratief medewerker krijgt dagelijks te maken met lastige ofwel kritische 

situaties, waarbij bepaald gedrag wordt verwacht (R) en ander gedrag beslist niet (). Deze 

kritische beroepssituaties zijn:

Foutieve administratieve handelingen collega’s• 

R De fouten waar mogelijk verbeteren en de collega wijzen op de juiste werkwijze.

 De fouten laten lopen.

Vinden van het juiste aanspreekpunt• 

R Alsnog een antwoord proberen te krijgen op de vraag, dan wel bij 

verzekeringsmaatschappij, dan wel bij CHA.

 Het opgeven en er genoegen mee nemen geen antwoord op de vraag te hebben.

Slepende declaraties• 

R Blijven herdeclareren tot het bedrag is overgemaakt. Eventueel in overleg met de 

apotheker de declaratie staken.

Moeilijke vragen van cliënten• 

R Waar mogelijk uitleg geven, maar doorverbinden naar een collega wanneer zij het 

antwoord niet weet (als het vragen over geneesmiddelen betreft).

 Boos worden of onbeleefd zijn tegen de cliënt.
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ConCrete	geDragsvoorBeelDen9	

Competentie Administratieve werkzaamheden Salarisadministratie Financiële administratie 

Doorzettings-
vermogen

Blijft verzekeringsmaatschappij of 	–
cliënt bellen tot ze betalen.

Integriteit Geeft geen informatie over recepten 	–
aan derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Geeft geen salarisgegevens aan 	–
derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Geeft geen informatie van facturen of 	–
declaraties aan derden.
Behandelt collega’s respectvol.	–

Organiseren 
van het eigen 
werk

Verdeelt werkzaamheden over bakjes 	–
naar onderwerp en urgentie.
Archiveert wanneer de drukte dit 	–
toelaat.

Verdeelt werkzaamheden over bakjes 	–
naar onderwerp en urgentie.

Verdeelt werkzaamheden over bakjes 	–
naar onderwerp en urgentie.
Zorgt dat voor het einde van de 	–
maand de declaraties naar de 
juiste verzekeringsmaatschappij 
geregistreerd staan.
Zorgt dat voor het einde van de 	–
maand alle afboekingen zijn gedaan.

Mondelinge 
communicatie

Vraagt apothekersassistent om 	–
gegevens in te voeren volgens 
afgesproken methode.
Vraagt verzekeringsinstanties en 	–
pensioenfondsen om afwijkingen in 
de outputlijsten toe te lichten.

Beantwoordt vragen van 	–
medewerkers over hun 
salarisgegevens.
Bespreekt ontwikkelingen rondom 	–
arbeidsvoorwaarden en fiscale wet- 
en regelgeving met de apotheker.

Onderbouwt naar de 	–
verzekeringsmaatschappij dat er niet 
dubbel is gedeclareerd.
Staat cliënten vriendelijk en geduldig 	–
te woord wanneer zij over een factuur 
bellen.
Belt cliënten op om toe te lichten hoe 	–
ze kunnen/moeten betalen.

Accuratesse Controleert zichzelf bij het invoeren 	–
van gegevens.
Controleert gegevens die 	–
apothekersassistenten hebben 
ingevoerd.
Stelt overzichtelijke en kloppende 	–
financiële rapportages op.
Controleert outputlijsten van 	–
sociale verzekeringsinstanties en 
pensioenfondsen.

Controleert regelmatig of gegevens 	–
rondom salarisbetalingen (nog) 
kloppen.
Stelt overzichtelijke en kloppende 	–
overzichten van salariskosten op.

Controleert combinatie 	–
persoonsgegevens en 
verzekeringsnummer voordat de 
factuur of declaratie de deur uitgaat.
Rekent afwijzingen van 	–
verzekeringsmaatschappijen na op 
juiste bedragen.
Zorgt dat álle afwijzingen worden 	–
geherdeclareerd.
Controleert overzichten van bank of 	–
giro.

Beoordelings-
vermogen

Bepaalt welke invloed de regels 	–
en procedures hebben op een 
cliëntsituatie.

Weegt af of de cliënt een factuur 	–
krijgt of de verzekeringsmaatschappij 
een declaratie.
Weegt tijdsinvestering af ten opzichte 	–
van het te achterhalen bedrag van 
een factuur of declaratie. Brengt 
zelf prijzen in wanneer het geen 
standaard artikel betreft.

Cliëntgericht-
heid

Belt andere apotheek of voorschrijver 	–
op als cliëntgegevens niet compleet 
zijn.

Stuurt factuur met verhelderend 	–
begeleidend schrijven.
Zet factuur om naar declaratie als 	–
de situatie van de cliënt daartoe 
aanleiding geeft.


