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Algemene kenmerken  

De office manager is verantwoordelijk voor het functioneren van de kantoorwerkzaamheden van Leergeld 
Amsterdam het aansturen van een team van vrijwillige kantoormedewerkers. De office manager werkt onder 
leiding van de algemeen coördinator samen met andere medewerkers in de uitvoering der werkzaamheden. 

 
Doel van de functie  
De office manager richt zich op het optimaal doen functioneren van alle kantoorwerkzaamheden en aansturing 

van de vrijwillige kantoormedewerkers van Leergeld Amsterdam. De functie is deels gericht op directe 
kantoorwerkzaamheden, deels op het mogelijk maken van de uitvoering daarvan door vrijwilligers, zodanig dat 
een zo goed mogelijke bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van Leergeld Amsterdam.  

 
Organisatorische positie  

De office manager ressorteert hiërarchisch onder de algemeen coördinator en geeft functioneel leiding aan de 
kantoorvrijwilligers.  
 

Resultaatgebieden  
1. Het optimaal doen functioneren van de secretariële kantoorwerkzaamheden.  
2. Het optimaal doen functioneren van de administratieve kantoorwerkzaamheden.  

3. Vrijwilligers coördineren, aansturen en begeleiden. 
De toedeling en verhoudingsgewijze verdeling van de resultaatgebieden kan verschillen, waarbij er ook sprake 
kan zijn van taakverdeling met andere medewerkers, een en ander in relatie tot de beschikbare uren.  

 
1.   Het optimaal doen functioneren van de secretariële kantoorwerkzaamheden 
- Zorgt binnen de gestelde kaders en aanwijzingen voor uitvoering van de secretariële 

kantoorwerkzaamheden van Leergeld Amsterdam.   
- Draagt zorg voor accurate afhandeling van binnenkomende berichten/informatieverzoeken 

(telefoon/emails/brieven) waaronder doorgeleiding daarvan naar de betreffende medewerker van Leergeld 

- Draagt zorg voor verwerking van gezinsgegevens voorafgaand aan de huisbezoeken in Lisy. 
- Draagt zorg voor verwerking van correspondentie m.b.t. ondersteuningsvragen. 
- Coördineert en begeleidt de kantoorvrijwilligers in het uitvoeren van voornoemde taken en ziet toe op de 

kwaliteit van de uitvoering daarvan. 
- Verstuurt aankondigingen voor overleg en maakt in nader overleg verslagen daarvan. 

- Zorgt voor het actualiseren van de website, zelfstandig of via communicatie daarover met de webmaster. 
- Zorgt voor in nader overleg voor het bijhouden en verspreiden van PR materiaal. 
- Verricht overige voorkomende werkzaamheden waaronder het bijhouden van kantoorbenodigdheden.  

Resultaat:  
- Binnenkomende berichten/informatieverzoeken zijn (door de kantoorvrijwilligers) accuraat afgehandeld. 
- De planning, gegevensverwerking en de correspondentie van huisbezoeken en ondersteuningsvragen is 

(door de kantoorvrijwilligers) geregeld binnen de daarvoor gestelde termijnen. 
- Aankondigingen voor overleg en vergaderverslagen zijn tijdig verzorgt. 
- De website bevat relevante en actuele gegevens. 

- PR materiaal is verspreid. 
 
2. Het optimaal doen functioneren van de administratieve kantoorwerkzaamheden.  

- Zorgt binnen de gestelde kaders en aanwijzingen voor uitvoering van de administratieve 
kantoorwerkzaamheden van Leergeld Amsterdam.  

- Draagt zorg voor informatie en communicatie rondom de verwerking en de financiële aspecten van 

ondersteuningsaanvragen. 
- Draagt zorg voor verwerking financiële gegevens voor zover die op kantoor verwerkt moeten worden, 

zoals het verzenden van facturen en gereed maken van betalingen m.b.t. ondersteuningsaanvragen. 
- Draagt zorg voor accurate (digitale) archivering van financiële gegevens en documenten. 
- Coördineert en begeleidt de kantoorvrijwilligers in het uitvoeren van voornoemde taken en ziet toe op de 

kwaliteit van de uitvoering daarvan. 
- Levert financiële en betalingsgegevens tijdig naar de boekhouder ter verwerking aan, alsmede 

onkostenvergoedingen. 

- Verricht overige voorkomende werkzaamheden waaronder het bijhouden van verlofadministratie, 
verwerken van ziekmeldingen en signaleren van verbetermogelijkheden in de financiële administratie.  



 
Resultaat:  
- Binnenkomende berichten/informatieverzoeken zijn (door de kantoorvrijwilligers) accuraat afgehandeld. 
- De financiële gegevens, de betreffende correspondentie en de archivering m.b.t. ondersteuningsvragen 

zijn (door de kantoorvrijwilligers) binnen de daarvoor gestelde termijnen verwerkt. 
- De financiële en salarisgegevens zijn binnen de daarvoor gestelde termijnen naar de boekhouder 

aangeleverd. 
 
3. Vrijwilligers aansturen en begeleiden  

- Neemt deel aan selectiegesprekken met kandidaten voor kantoorvrijwilliger, beoordeelt mede hun 
geschiktheid en begeleidt en beoordeelt de kandidaat gedurende de trainingsperiode;  

- Geeft leiding aan vrijwillige kantoormedewerkers door hun werktijden te plannen en hen te begeleiden, 

instrueren, coachen, motiveren en waar nodig te verbeteren;  
- Bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de werkzaamheden van de kantoorvrijwilligers, 

onder meer door deze te controleren en te coördineren;  

- Neemt in voorkomende gevallen de werkzaamheden van de vrijwillige kantoormedewerkers waar. 
- Houdt functioneringsgesprekken met de vrijwilligers.  
Resultaat:  

- Vrijwilligers geselecteerd voor Leergeld aan de hand van de daarvoor geldende criteria.  
- Vrijwilligers ingepland, zodat het kantoor op openingstijden bemenst is. 
- Vrijwilligers begeleid en ondersteund zodat zij de secretariële en administratieve kantoorwerkzaamheden 

zo zelfstandig en efficiënt mogelijk kunnen verrichten en de kwaliteit daarvan zoveel mogelijk geborgd is. 
 
Profiel van de functie  

Kennis  
- MBO plus werk en denkniveau 

- Kennis van de toepassing van de relevante applicaties en automatiseringspakketten. 
- Kennis van en inzicht in het begeleiden en aansturen van 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 coördinatieteam en begeleiden van vrijwilligers;  
- Zelfstandig kunnen werken en plan- en organisatievermogen voor het coördineren en realiseren van 

werkzaamheden;  
- Goede mondelinge, schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en verzorgen 

van correspondentie;  

- Accuratesse voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens;  
- Capaciteiten en didactische vaardigheden voor het instrueren, stimuleren en begeleiden van vrijwilligers;  
- Stressbestendig vanwege het belast worden met deadlines en problemen;  

- Integriteit vanwege het verwerken van persoonlijke en financiële gegevens. 
 

Specifieke functie-eisen 
- Beschikbaarheid in alle ochtenden van de week. 
- Het zo goed mogelijk uitdragen van de doelstellingen van Leergeld Amsterdam; 

- 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 

deskundigheidsbevordering; 
- Het periodiek terugkoppelen van de uitgevoerde activiteiten aan de algemeen coördinator; 
- En in het algemeen: naleven van de interne protocollen en het nakomen van afspraken. 

 
Leergeld biedt 
- begeleiding en deskundigheidsbevordering om de eigen kwaliteiten t.a.v de taken te kunnen ontwikkelen; 

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

- de kosten voor het aanvragen van een VOG 


