
 

   

Functiebeschrijving 

 
Naam organisatie:   RST Zorgverleners 
Naam van de functie:  Systeembeheerder 
FWG:      45 
Status:      Definitief januari 2014 

 
Plaats in de organisatie 
De systeembeheerder ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager Economische Administratieve 
Dienst. 
  
Doel van de functie 
Het beheren en optimaliseren van de ICT-infrastructuur, hardware en software met als doel dat 
een optimaal gebruik en beschikbaarheid hiervan gewaarborgd zijn.  
 
Resultaatgebieden 
 
1. Het  voeren van systeem– en applicatiebeheer en telefoniebeheer 

 Het aanmaken en wijzigen van gebruikers en rechten 

 Het aanleggen en onderhouden van data-netwerken en telefonienetwerken 

 Het beheer van printers  

 Het installeren van nieuwe patches 

 Het monitoren van prestaties van de netwerkconfiguratie en het signaleren van 
knelpunten hierin 

 Het controleren en implementeren van back-up en recovery-procedures 

 Het tunen (optimaliseren) van het netwerk 

 Het beheren (zowel technisch als functioneel) en onderhouden van applicaties en 
systeemsoftware 

 Het beheren van licenties 

 Het monitoren van communicatieverbindingen naar diverse locaties 

 Het aanleggen en wijzigen van documentatie 
 
2. Het ondersteunen en adviseren van interne gebruikers 

 Het beantwoorden van hard- en softwarevragen met betrekking tot de systeem- en 
applicatiesoftware die op de ICT-afdeling in beheer is. 

 Het ondersteunen en adviseren bij het gebruik van hardware en software  

 Het geven van instructies over het systeem- en computergebruik 

 Het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen bij computer- en 
systeemstoringen 

 Het adviseren en begeleiden bij de implementatie van nieuwe systeem- en applicatie 
software 

 
3. Het adviseren op het gebied van ICT en telefonie 

 Het inventariseren, analyseren en formuleren van eisen en wensen waar bij de invoering 
van nieuwe systemen aan moet worden voldaan 

 Het begeleiden en adviseren inzake aanschaf en/of implementatie van  hardware, 
systeem- en applicatiesoftware en netwerkcomponenten 

 Het voeren van een activa administratie op automatiseringsgebied en op grond hiervan 
input leveren voor een investeringsplan en begroting 

 Het leveren van een bijdrage aan het ICT-meerjarenbeleidsplan 
 
4. Het verrichten van overige werkzaamheden 

 Het onderhouden van contacten met medewerkers en leveranciers inzake hardware, 
software en verbindingen 



 

   

 Het voeren van voorraadbeheer over benodigde materialen voor onderhoud, reparatie, 
enz. 

 Het aanwezig zijn bij (technisch) onderhoud en support door externe dienstverleners  

 Het opstellen van gebruikershandleidingen en deze beheren en onderhouden 

 Het deelnemen aan ICT-projecten 

 Het notuleren van ICT-gerelateerde overleggen 
 
 
 
Functie-eisen 
 
Kennis 
De functie vereist een opleiding  op HBO werk- en denkniveau en MCITP-certificering, aangevuld 
met specialistische relevante automatiseringscursussen en enige jaren ervaring. Enige 
programmeerkennis is noodzakelijk.  
Vakkennis dient te worden bijgehouden door onder andere het lezen van vakliteratuur. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig, binnen richtlijnen, uitgevoerd, waarbij naar eigen inzicht 
prioriteiten worden gesteld. Vindingrijkheid is nodig voor het oplossen van problemen. Bij 
technische problemen is terugval mogelijk op de leverancier en bij organisatorische problemen is 
terugval mogelijk op de Manager Economische Administratieve Dienst. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden als tact, kunnen luisteren en een dienstverlenende houding zijn vereist bij 
het ondersteunen van de gebruikers. Didactische vaardigheden zijn nodig bij het geven van 
voorlichting/uitleg over het gebruik van systemen. 
Men beschikt over vindingrijkheid en is in staat initiatieven te nemen. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
De systeembeheerder is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de ICT-infrastructuur, 
hardware en software, zodat er optimaal gebruik van gemaakt kan worden. 
Er is kans op materiele en immateriële schade wanneer bij onzorgvuldig optreden schade ontstaat 
aan de bestanden van RST Zorgverleners waardoor de gebruikers enige tijd geen gebruik kunnen 
maken van het netwerk of de telefoon. 
Er is kans op imago-schade wanneer de bereikbaarheid faalt en cliënten RST Zorgverleners niet 
kunnen bereiken. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid wanneer het gaat om het 
ondersteunen, adviseren en instrueren van gebruikers. Het geven van voorlichting vereist 
presentatietechnieken. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het schrijven van 
projectvoorstellen, gebruikershandleidingen en dergelijke. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Eisen worden gesteld aan bewegingsvaardigheid voor het snel en nauwkeurig werken met diverse 
computers en het invoeren van gegevens ten behoeve van ICT-beheer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid en nauwkeurigheid is van belang bij het testen van apparatuur en programmatuur, 
bij het doen van investeringsvoorstellen en bij het oplossen van complexe storingen. Onvoldoende 
oplettendheid heeft consequenties voor het functioneren van de diverse systemen. De 
concentratie op zaken die afgehandeld moeten worden, wordt bemoeilijkt door de frequente 
verstorende telefoontjes/vragen in de helpdeskfunctie. 
 
Overige functie-eisen 



 

   

Integriteit en geheimhouding is van zeer groot belang in verband met de toegang tot alle 
vertrouwelijke gegevens binnen de organisatie. 
Geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het lokaliseren en oplossen van storingen. Orde 
en systematiek zijn noodzakelijk bij het installeren van hard- en software en bij het invoeren van 
gegevens. Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in verband met de contacten met 
gebruikers en leveranciers. Gevoel voor computerapparatuur is vereist voor het oplossen van 
storingen. 
 
Bezwarende werkomstandigheden 
Fysieke belasting treedt op door langdurig plaatsgebonden beeldschermwerk. 
Psychische belasting kan ervaren worden door het werken met storingsgevoelige apparatuur 
welke noodzakelijk is voor de voortgang van de werkzaamheden op de kantoren. Een storing 
verhoogt de werkdruk. Psychische belasting treedt ook op in verband met tijdsdruk omdat er tijdens 
de helpdesktaken onvoldoende tijd is om andere zaken op te pakken. 
 
 
 
 
 


