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Gebaseerd op Operationeel plan 2021 

Algemene kenmerken  

De intaker is verantwoordelijk voor het conform de geldende afspraken uitvoeren van intakes en de behandeling 
van steunaanvragen bij Leergeld Amsterdam. Een intaker is ieder die aangesteld is om intakes te doen. Dat kan 
een specifiek daarvoor aangestelde medewerker zijn, maar ook een parttime nevenfunctie van een consulent. 

 
Doel van de functie  
De intaker voert het proces van intake en behandeling van steunverzoeken uit conform de geldende afspraken, 

zorgt voor het binnen de geldende termijnen voorleggen van toekenningsadviezen aan de intakecoördinator en 
draagt na accordering daarvan zorg voor de afhandeling daarvan.  
 

Organisatorische positie  
De intaker ressorteert hiërarchisch onder de algemeen coördinator en krijgt functionele aanwijzingen van de 

intakecoördinator. De intaker kan zelf functionele aanwijzingen geven aan de voor het intakeproces 
aangestelde vrijwilligers.  
 

Resultaatgebied  
1. Het doen van intakes, met het daartoe leggen van contacten met ouders, scholen en andere intermediairs 

om de benodigde informatie over de aanvraag te verkrijgen. 

2. Het voorbereiden van toekenningsbesluiten. 
3. Het afhandelen van goedgekeurde steunaanvragen. 
4. Het geven van functionele aanwijzingen aan daartoe aangestelde vrijwilligers. 

 
1. Het doen van intakes  
- Telefonisch contact leggen met gezinnen op volgorde van binnenkomst via de website (gezinsgegevens 

zijn al ingevoerd). 
- Noden en hulpvragen inventariseren.  
- Voorliggende voorzieningen navragen en eventueel daarheen en naar collega-kindvoorzieningen verwijzen. 

- Kanalen inschakelen t.b.v. verkrijgen van inkomensgegevens (inkomenstoetser, intermediair) 
- Waar nodig contact opnemen met intermediairs en contactpersonen op school ten behoeve van 

onderbouwing noodzaak bijles etc. 

- Gezin voorzien van documenten (bv. brieven voor school m.b.t. aanvragen bijles of andere kosten). 
- Informatie verzamelen nodig voor de toekenning (bv maat van een fiets). 

- Aanvraaggegevens registreren in een databasesysteem. 

Resultaat:  
- Het gezin is terdege geïnformeerd en de benodigde gezinsgegevens zijn ingevoerd in het databasesysteem. 

 
2. Het voorbereiden van toekenningsbesluiten  
- Advies voor toekenningsbesluit formuleren en eventueel verwijsvoorstel en dat voorleggen aan de 

intakecoördinator. 

Resultaat:  
- Toekenningsadvies is compleet en in bezit van de intakecoördinator. 

 
3. Het afhandelen van goedgekeurde steunaanvragen. 
- Na goedkeuring door de intakecoördinator het gezin informeren en de verstrekking verlenen. 

- Zo nodig zorgdragen voor het betaalbaar stellen van facturen van steunverstrekkingen. 
- Documenten uploaden in database.  

Resultaat: 

- Het product of dienst is geleverd.  
 

4. Het geven van functionele aanwijzingen aan daartoe aangestelde vrijwilligers 
- Het functioneel aansturen van intake-vrijwilligers en huisbezoekers. 

Resultaat: 

- Ondersteunende vrijwilligers hebben tijdig de benodigde informatie voor het vervullen van hun taken. 



 

 

Profiel van de functie  
Kennis  
- MBO plus werk en denkniveau 

- Kennis van en inzicht in de doelgroep. 
- Kennis van en inzicht in het werken met vrijwilligers 

 
Specifieke functiekenmerken 
- Dienstverlenende en klantgerichte houding; 

- Sociale vaardigheden voor het onderhouden van interne en externe contacten en samenwerking;  
- Enthousiasmerend bij het uitdragen van het Leergeld beleid;  
- Teamplayer vanwege het onderdeel uitmaken van het intaketeam;  

- Zelfstandig kunnen werken en plan- en organisatievermogen voor het realiseren van werkzaamheden;  
- Goede mondelinge, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en verzorgen 

van correspondentie;  

- Objectiviteit voor het opstellen van adviezen voor steunaanvragen;  
- Accuratesse voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;  
- Stressbestendig vanwege het belast worden met deadlines en problemen;  

- Integriteit vanwege het verwerken van persoonlijke en financiële gegevens. 
 
Specifieke functie-eisen 

- Nauwkeurig en gestructureerd kunnen werken.  
- In staat om overzicht te houden in de werkzaamheden, ook als daarin veranderingen optreden. 
- Betrokken voelen bij de doelgroep van Leergeld, maar ook afstand kunnen houden tot de gezinnen.  

- Zelfstandig en planmatig kunnen werken, maar ook weten wanneer je hulp moet vragen. 
- Kennis van de sociale kaart in Amsterdam en de armoederegelingen of bereidheid die te verwerven. 

- Communicatief vaardig. 
- Uitstekende uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk. 
- Bekend zijn met databases en handig zijn met online werken.  

- Kunnen functioneren in een team en een organisatie met vaste regels en in het algemeen: naleven van de 
interne protocollen en het nakomen van afspraken. 

- Beschikbaarheid in de ochtenden, waarop het kantoor van Leergeld Amsterdam geopend is. 

- Bereidheid tot het werken met een flexrooster, d.w.z. meer uren tijdens aanmeldpieken en minder in 
rustige maanden, waarop ook vakantieplanning op afgestemd dient te worden.  

- Secure behandeling van privacygevoelige gegevens. Dat wil zeggen: geheimhouding van alle gegevens van 

vrijwilligers en gezinnen ten opzichte van derden, ook na beëindiging van werkzaamheden voor Leergeld; 
- Het deelnemen aan het aanbod van Leergeld Amsterdam tot werkbesprekingen en deskundigheids-

bevordering; 

- Het periodiek terugkoppelen van de uitgevoerde activiteiten aan de intakecoördinator; 
 
Leergeld biedt 

- Algemene, individuele en groepsgewijze begeleiding en deskundigheidsbevordering om de eigen 
kwaliteiten ten aanzien van de taken te kunnen ontwikkelen; 

- Een jaarlijks evaluatiegesprek waarin de verwachtingen en wensen van de intakecoördinator en Leergeld 
Amsterdam opnieuw op elkaar worden afgestemd; 

- De kosten voor het aanvragen van een VOG 


