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Functieomschrijving medewerker planning en financiële administratie 
 
 
Happy Move biedt jongeren en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis 
begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast fungeert de 
begeleiding van Happy Move als respijtzorg. De activiteiten staan zoveel mogelijk in het teken van 
dieren en natuur. 
 
 

Doel van de functie 

 
De medewerker planning en financiële administratie verzorgt administratieve ondersteuning ten 
behoeve van het voortbrengingsproces: de zorgverlening. 
 
 

Plaats in de organisatie 

 
De medewerker planning en financiële administratie ontvangt functioneel leiding van de directeuren. 
 
 

Contacten 

 
De medewerker planning en financiële administratie werkt nauw samen met de directeuren. 
De medewerker planning en financiële administratie heeft veelvuldig contact met collega’s, 
deelnemers en ouders/verzorgers inzake planningen. Tevens is de medewerker planning en financiële 
administratie contactpersoon voor collega’s, deelnemers en ouders/verzorgers aangaande financiële 
zaken. De medewerker planning en financiële administratie geeft maandelijks de salarissen door aan 
Nijveld Administraties. 
 
 

Werkzaamheden 

 
Zorg gerelateerd 

 Maandelijks rapportages opsturen naar ouders/verzorgers/deelnemers. 
 
Organisatie en administratie  

 Maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bijhouden. 
 
Planning 

 Groepsbegeleiding inplannen samen met één van de directeuren. 
 Planning doorgeven aan collega die de programma’s voor deelnemers maakt. 
 Planning van individuele begeleiding registreren. 
 Zorgen voor vervanging zieke medewerker samen met één van de directeuren. 
 Planning medewerkers. 
 Planning doorgeven aan begeleiders. 

 
Personeelszaken 

 Verwerken vrij-aanvragen. 
 Verwerken ziekmeldingen. 
 Bij ziekte van medewerkers Arbo en verzuimverzekering inschakelen en zorgen dat 

rapportagetermijnen niet verstrijken. 
 
Financiën 

 Boekhouding: verwerken van o.a. inkoopbonnen, afschrijvingen, declaraties, kasbonnen, 
facturen aan Happy Move, belastingen, pensioenfonds, personeelskosten, verdiensten. 

 Deelnemers opnemen in facturatieprogramma. 
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 Verwerking kilometerregistraties bedrijfsauto. 
 Verwerking urenstaten medewerkers: Urenregistraties ophalen uit de map “Happy Move” > 

”Uitvoering” > ”Loonopgaven” en de salarissen op de 20
e
 van de maand doorgeven aan 

Nijveld Administraties.                                         
 

 Factureren aan deelnemers. 
 Betalingsherinneringen sturen. 

 
 Contactpersoon voor ouders/verzorgers/deelnemers over facturen. 
 Contactpersoon voor medewerkers over salaris gerelateerde zaken. 
 Contactpersoon voor externe instanties over financiële zaken. 

 
 

Kwaliteiten 

 
Kennis 

 Kennis van Microsoft Officepakket en boekhoudprogramma Snelstart. 
 Door opleiding of ervaring verkregen MBO werk- en denkniveau. 
 Kennis van bedrijfsprocessen. 
 Kennis van groepsdynamiek. 
 Goed financieel inzicht. 
 Boekhoudkundige ervaring. 
 Kennis van regelingen en procedures op het gebied van financiële en materiële zaken. 

 
Vaardigheden 

 Oplossingsgericht kunnen denken. 
 Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 
 Beslissingen en initiatieven kunnen nemen. 
 Klantgericht kunnen denken. 
 Kwaliteitsgericht kunnen denken. 
 Oog hebben voor organisatieontwikkelingsmogelijkheden. 
 Goed kunnen plannen (overzicht hebben) èn ad hoc kunnen schakelen. 
 In staat zijn planningen in een duidelijk overzicht te maken en dit ruim op tijd te communiceren 

met medewerkers. 
 Flexibel, creatief en nauwkeurig met planningswijzigingen om kunnen gaan. 

 
 

Persoonlijke eigenschappen 

 
 Stressbestendig 
 Nauwkeurig 
 Initiatiefrijk 
 Creatief 
 Doorzettingsvermogen 
 Resultaatgericht 
 Integer. 


