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1. Doelstellingen  

Congregatie Zusters van Liefde 
Het primaire doel van de Congregatie is het meer conform Gods bedoeling inrichten van de nabije 
en verdere wereld. De zusters van de Congregatie dragen bij aan het bereiken van die doelstelling 
door hun persoonlijk en gemeenschappelijk gebed, door hun respectvol en zorgend samenleven en 
door hun werken in maatschappelijke organisaties. In de ouder wordende zustergemeenschap vindt 
er een accentverschuiving plaats van de missionair-dienende taak tot het meer tijd en aandacht 
hebben voor het vieren, de geloofsverdieping en het zorgen voor elkaar. 
Het personeel in loondienst van de Congregatie (de werkorganisatie) is belast met verzorgende en 
facilitaire taken die ter ondersteuning van de religieuze doelstelling nodig zijn en die de ouder wor-
dende zustergemeenschap niet meer zelf kan vervullen. 

 
Werkorganisatie 
De werkorganisatie heeft als primair doel het bieden van hoogwaardige ondersteuning aan de Con-
gregatie van de Zusters van Liefde. 
Deze ondersteuning wordt gegeven op een wijze die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden 
van iedere zuster en tegelijkertijd aan het gemeenschapsleven van de communiteit en de Congrega-
tie waarvan zij deel uit maakt en waarvan de basis in de constituties is vastgelegd. 
Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten. 
De ondersteuning wordt geboden op het terrein van wonen, facilitaire dienstverlening en het bieden 
van verzorging  en begeleiding aan het dalende aantal zusters van de Congregatie. Een beleid dat 
uitgaat van inkrimping van de werkorganisatie maar gericht is op continuïteit. 
 
De werkorganisatie wil staan voor saamhorigheid tussen zusters en medewerkenden en optimale 
samenwerking tussen medewerkenden onderling. 
De werkorganisatie streeft een gezamenlijke beleidsontwikkeling binnen de Congregatie na, met 
respect voor de diversiteit van de zustergemeenschap en de eigen cultuur per kloostergemeen-
schap. 

 
Bestuur van de Congregatie 
Het bestuur van de Congregatie heeft tot doel de doelstelling van de Congregatie naar een optimale 
uitvoering te begeleiden. Daartoe ondersteunt en begeleidt zij de zustergemeenschap en vindt zij 
ondersteuning vanuit de zustergemeenschap. 
Bij deze taak wordt het bestuur ook ondersteund door de pastores.  
Het bestuur heeft de leiding over de Congregatie en de werkorganisatie. Ten aanzien van de werk-
organisatie wordt het bestuur ondersteund door de Manager werkorganisatie (MWO) en het Hoofd 
van de Economische en administratieve dienst (HEAD).  

 
Bestuurssecretaresse  
Het doel van de functie is het secretarieel ondersteunen van het bestuur van de Congregatie en de 
manager werkorganisatie. 
 

2. Plaats in de organisatie 
Functionaris (F.) ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de algemeen overste en de ma-
nager werkorganisatie. 
 

3. Contacten 
Intern: 
F. onderhoudt contacten met de algemeen overste en overige leden van het bestuur en zusters. 
F. onderhoudt contacten met MWO, HEAD en overige medewerkenden. 
 
Extern: 
F. onderhoudt contacten met diverse bedrijven en instanties. 
 

 



Bestuurssecretaresse 
Functiecode 180.01 

De  Functiebeschrijving is op 28 januari 2019 vastgesteld door het bestuur 

4       Taken/ verantwoordelijkheden in hoofdlijnen 
 
4.1 F. conformeert zich aan de doelstelling (missie) van de werkorganisatie en draagt deze uit. 
4.2 F. verzorgt de wekelijkse bestuursvergadering: stelt de agenda op a.d.h.v. binnengekomen stukken 

en ingeleverde agendapunten, verzendt deze naar de deelnemers, notuleert de vergadering, werkt 
het verslag en de besluitenlijst uit en andere specifieke opdrachten, zoals o.a. het maken van diver-
se overzichten en het opstellen van brieven en het ontwerpen van uitnodigingen e.d.  
F. bewaakt de voortgang van de besluiten- en actielijst. 

4.3 F. houdt agenda’s bij van de bestuursleden. Herinnert bestuursleden aan gemaakte afspraken, te 
verrichten werkzaamheden en toezeggingen en wijst op prioriteiten daarbij. 

4.1 F. stelt concept beleidsstukken op waarbij informatie gebruikt wordt uit eerder gemaakte stukken en 
verslagen. Bijvoorbeeld, stappenplannen, voorwoorden voor personeelsbrochure en beleidsplannen, 
concept bestuursverslag.  

4.2 F. verzorgt diverse vergaderingen met verschillende doelstellingen  
4.3 - Dagplanning maken, uitnodigingen, agenda en bijbehorende stukken verzenden. 

- Bespreken van ruimten en maaltijden en verzamelen van benodigd materiaal. 
- Notuleren van de vergaderingen en uitwerken en verzenden van verslagen. 
- Uitvoeren van specifieke opdrachten, voortvloeiend uit deze vergaderingen. 
- Voor diverse vergaderingen zorgt F. voor voortgangsbewaking van de besluiten- en actielijst. 

4.4 F. leegt de postbus. F. selecteert en beoordeelt de binnengekomen post, verspreidt deze, maakt 
leesmappen.  

4.5 F. verspreidt binnengekomen financiele vragen, stelt overzichten hierover op en onderhoudt hierover 
contacten met de bestuursleden. 

4.6 F. bewaakt de voortgang van de behandeling van de binnengekomen post. 
4.7 F. verzorgt de zakelijke correspondentie (van concipiëren tot verzenden) van de algemene overste 

en van de overige bestuursleden.  
4.8 F. houdt een adressenbestand t.b.v. het bestuur van de Congregatie bij. 
4.9 F. beheert het bestuurs- en computerarchief en onderhoud contact met het Centraal Archief van de 

Congregatie, dat ondergebracht is in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven te St.-Agatha. 
4.10 F. richt diverse computerprogramma's in en fungeert als vraagbaak voor de zusters van het Bestuur. 
4.11 F. beheert de website van de congregatie en de werkorganisatie. 
4.12 F. verricht projectmatige werkzaamheden. Bijvoorbeeld het leiden van het secretariaat tijdens het 

Kapittel. 
4.13 F. kan deelnemen aan en secretarieel ondersteunen van werkgroepen. 
4.14 F. beheert de inkoop van de kantoorbenodigdheden en draagt zorg voor eenvoudig onderhoud van 

de apparatuur. 
4.15 F. ondersteund MWO met secretariële werkzaamheden, zoals correspondentie, maken van het jaar-

verslag van de werkorganisatie en het maken van roosters. Maakt de jaarplanning van de werkorga-
nisatie. 

4.16 F. kan ingezet worden voor andere werkzaamheden of in een andere dienst. Dit binnen de kaders 
die in het rechtspositiereglement en de wetgeving hierover bepaald zijn. 

 
5. Toelichting op de gezichtspunten 
5.1 Kennis  

F. beschikt over een secretaresse opleiding op minimaal MBO niveau en beschikt over een HBO 
denk- en werkniveau. 
F. beschikt over ruime ervaring. 
F. beschikt over kennis van en vaardigheid met diverse softwareprogramma's (Windows en Office). 
F. beschikt over kennis van de Congregatie, doelstelling en werkprocessen en heeft affiniteit met het 
leven van de zusters. 
F. beschikt over kennis van organiseren en plannen. 
F. houdt ontwikkelingen in het eigen vakgebied bij. 
F. is in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden. 

5.2 Zelfstandigheid 
De functie wordt uitgeoefend naar eigen inzicht afhankelijk van de vraag vanuit het bestuur en de 
MWO. 
F. stelt eigen prioriteiten, is in staat de werkzaamheden goed te plannen, beschikt over probleemop-
lossend vermogen en is in staat pro-actief te werken.  
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5.3 Sociale vaardigheden 
De veelvuldige interne en externe contacten op allerlei niveaus vereisen goede contactuele eigen-
schappen waaronder tact, kunnen luisteren, hulpvaardigheid en bewaren van de eigen houding.  

5.4 Risico's, verantwoordelijkheden en invloed  
F. is verantwoordelijk voor de secretariële werkzaamheden. 
F. heeft als aanspreekpunt, bij afwezigheid van het bestuur, invloed op het imago van de organisatie. 
F. kan schade veroorzaken van materiële en immateriële aard bij het verkeerd of niet tijdig doorge-
ven of achterhouden van informatie, in het onderhouden van in- en externe contacten en het onjuist 
omgaan met vertrouwelijke informatie. 

5.5 Uitdrukkingsvaardigheid 
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid zijn van belang voor diverse gesprek- en 
overlegsituaties, het geven van uitleg aan gebruikers en bij het notuleren en uitwerken van verslagen 
en correspondentie en het opstellen van concept beleidsstukken, waarbij een goede beheersing van 
de Nederlandse en Engelse taal vereist is. 

5.6 Bewegingsvaardigheid  
Bewegingsvaardigheid is van belang voor het snel en correct typen van brieven en verslagen. 

5.7 Oplettendheid 
Oplettendheid is nodig bij het verrichten van diverse werkzaamheden, waarbij de oplettendheid 
wordt bemoeilijkt, doordat verschillende zaken zich tegelijkertijd kunnen aandienen en om aandacht 
vragen. 
Oplettendheid is vereist met name voor het bewaken van de voortgangscontrole van de werkzaam-
heden.  

5.8 Overige functie-eisen 
De verschillende taken vereisen representativiteit bij het ontvangen en te woord staan van zusters,  
bezoekers en medewerkenden. 
Eisen worden gesteld aan ordelijk en nauwkeurig werken bij het verrichten van secretariële taken en 
het aannemen en doorgeven van informatie. 
Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist voor het omgaan met vertrouwelijke informatie. 
Flexibiliteit bij het plannen/uitvoeren van werkzaamheden. 

5.9 Inconveniënten 
Fysieke belasting: kan ontstaan door het veelvuldig gebruik van de PC. 
Psychische belasting: kan ontstaan door piekbelasting, is in staat flexibel te werken. 
Bezwarende werkomstandigheden: geen. 
Risico op persoonlijk letsel: geen. 

 
 


