
 

 
 
Beter Leven Zorg is een jong en kleinschalig bedrijf dat zich richt op het opvangen 
van mensen met een hulpvraag en het aanbieden van zorg door middel van 
begeleiding. Wij proberen per persoon te kijken hoe we dit het beste kunnen 
bereiken. Contact is persoonlijk en niet afstandelijk. Beter Leven Zorg is actief in de 
branche huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten, lichamelijk 
gehandicapten, psychosociale cliënten en psychiatrische cliënten. We bieden zorg 
op maat. Voor ons staat het welzijn van de cliënten centraal.  
 
Wij vinden het belangrijk dat de mensen die komen bij Beter Leven Zorg zich thuis 
voelen. Onze panden hebben een strakke, huiselijke en warme uitstraling. Een plek 
wat je thuis kunt noemen! 
 
         Wij bieden:  

 Een jonge organisatie, gevestigd in Prinsenbeek, met enthousiaste en 
gedreven medewerkers, die volop in ontwikkeling is.  

 24-uur contract. 
 Werken binnen kantooruren. 
 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO GHZ. De functie is gewaardeerd 

in FWG schaal 40.  
 
Kerntaken van de functie: 

 Bewaken van het ISO Zorg en Welzijn- kwaliteitssysteem. 
 Richting geven aan beleid en actieplannen. 
 Zorgadministratie op intern niveau ordenen en actualiseren, zowel digitaal als 

fysiek. 
 1ste telefonisch aanspreekpunt voor externe partijen met betrekking tot de 

zorg. 
 Assisteren van aanmeldingen en intakegesprekken. 
 Behandelingstraject bij externe partijen aanvragen. 
 Coördinatie intake procedure. 
 Aanvraag doen WLZ/WMO-indicatie en deze volledig monitoren. 
 Omzettingen ZIN-PGB. 
 Wijzigingen aan Zorgkantoren doorgeven. 
 Werken volgens regelgeving Zorgkantoor, SVB en lokale gemeentes. 
 Ondersteunen van zorgbegeleiders in administratieve zaken. 
 Beschermingsmaatregel aanvragen en deze volledig monitoren. 

 
Verantwoordelijkheden van de functie: 
 

 Professioneel handelen. 
 Ethische werkhouding. 
 Het werken volgens hygiëne/ privacy regels. 
 Het werken volgens intern opgestelde regels of werkwijzen. 
 Het informeren van de teamleiders/ persoonlijk begeleiders over 

veranderingen/afwijkingen. 
 Geheimhouding van bedrijfsgegevens. 



 

 
 
 
Wij vragen: 

 Minimaal mbo niveau 4 opleiding administratief medewerker. 
 HBO-denkniveau. 
 Minimaal 2 jaar ervaring in de zorgadministratie en relevante kennis van wet 

en regelgeving. 
 In teamverband en zelfstandig kunnen werken . 
 Sociaalvaardig. 
 Initiatiefrijk en makkelijk contacten leggen.   
 tact en inlevingsvermogen. 
 Methodisch werken (doelgericht, planmatig en systematisch). 
 Ervaring in werken met Word, Exel, SharePoint en Outlook. 
 Nauwkeurig en nauwlettend. 
 Scherp inzicht in processen. 


