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Functieomschrijving  

 

Up to date 

Een goede functieomschrijving is een weergave van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden. Wanneer die veranderen, kun je de functieomschrijving aanpassen. Naast 

een algemene functieomschrijving, kun je een persoonlijke taakomschrijving maken. 

 

Inhoud 

Titel van de functie 

Noteer de algemene of een in de organisatie gebruikte benaming voor de functie. Gebruik 

een korte, zakelijke aanduiding die algemeen bekend is.  

Doel van de functie 

Waartoe dient jouw functie? Wat wordt ermee beoogd? 

Plaats in de organisatie 

Teken hierbij een (eenvoudig) organigram. De vragen die zich voordoen zijn o.a.: 

• Aan wie (welke functie) rapporteer je?  

• Welke andere functionarissen rapporteren eveneens rechtstreeks aan dezelfde 

leidinggevende?  

• Voor wie, naast je leidinggevende, voer je werkzaamheden uit?  

• Aan wie geef je direct leiding? Wat zijn hierbij jouw verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden?  

• Aan wie geef je indirect leiding? Wat zijn hierbij jouw verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden?  

Contacten 

Met wie en op welk niveau onderhoud je vanuit je functie contacten (intern en extern) (naast 

jouw leidinggevende en de medewerkers die jij leiding geeft)? De frequentie en strekking 

van de contacten specificeer je in de omschrijving van je werkzaamheden. 

Samenvatting werkzaamheden 

Vermeld puntsgewijs alle hoofdactiviteiten die je verricht. Bijvoorbeeld: 

• administratie en procedures 

• agendabeheer en afspraken 

• correspondentie 

• enz. 

Omschrijving werkzaamheden 
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Per hoofdactiviteit geef je een uitgebreidere omschrijving van de taken. 

Omschrijving per taak 

• Kennis 

Welke opleiding, specifieke kennis en vaardigheden, en ervaring (op welk niveau) zijn 

vereist voor het uitoefenen van de functie? Welke kennis van de organisatie is vereist?  

• Communicatieve vaardigheden 

Je schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en/of 

vreemde talen.  

• Sociale vaardigheden 

Hoe belangrijk zijn vaardigheden als tact, diplomatie en overtuigingskracht? Hoe heb je 

daar mee te maken in je baan?   

• Persoonlijke eigenschappen 

Welke persoonlijke eigenschappen zijn noodzakelijk, en ten aanzien van wat? Denk aan: 

betrouwbaarheid, discretie, representativiteit, loyaliteit, doorzettingsvermogen, 

resultaatgerichtheid.  

• Zelfstandigheid 

Welke bevoegdheden heb je om beslissingen te nemen en problemen op te lossen? Ben 

je bevoegd om de hulp van anderen in te roepen? Heb je een eigen budget? Moet je 

initiatieven nemen en waartoe?   

• Werksfeer 

Onder welke omstandigheden werk je? Is er een grote werkdruk? Kun je je voldoende 

concentreren? Welke factoren kunnen je werk (nadelig) beïnvloeden?   

• Economisch risico 

Welke schade kan het bedrijf door jouw toedoen lijden? Wat is de waarde van zaken die 

onder jouw beheer vallen? In hoeverre ben je op de hoogte van vertrouwelijke 

bedrijfsinformatie? In hoeverre kun je het beleid beïnvloeden? Welke invloed kun je 

uitoefenen op het imago en prestige van het bedrijf?  

 

 

 


