
Profiel administratief medewerker Stichting Leergeld Nijmegen 

Missie 
Leergeld Nijmegen wil op een duurzame manier investeren in de participatie en ontwikkeling van kinderen, die 
zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. 

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale 
financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17 jaar om te kunnen 
deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale 
vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig 
participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen 
dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is: 
 

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. 

Stichting Leergeld Nijmegen ondersteunt ouders met een laag inkomen door voor hun kinderen sport, 
cultuur en ouderbijdrage te betalen. Deze gelden gaan rechtstreeks naar de club of school. Hierdoor 
kunnen kinderen meedoen en participeren in activiteiten.  

Onze hulp is laagdrempelig, persoonlijk en snel: 
Na aanmelding bezoekt een intermediair het gezin en bekijkt samen met de aanvrager de  financiële 
situatie en wat Leergeld Nijmegen voor het gezin kan betekenen. Op kantoor worden vervolgens de 
aanvragen beoordeeld en verwerkt. 
 
Leergeld Nijmegen is een zelfstandige stichting met een vrijwillig bestuur. Het team bestaat uit een 
coördinator, 4 medewerkers in vaste dienst, 6 vrijwilligers die ondersteunend werk op kantoor 
verrichten en 7 vrijwillige intermediairs. 

Leergeld Nijmegen ondersteunt ongeveer 3400  kinderen in de gemeente Nijmegen.  

Wat verwachten wij van een administratief medewerker? 

 Je functioneert op MBO werk- en denkniveau  
 Je beheerst Word en Excel of kan je dat snel eigen maken 
 Je maakt je snel het leergeld-registratiesysteem (Lisy) eigen 
 Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift 
 Je hebt continue aandacht voor vereenvoudiging van de werkprocessen 
 Je hebt goede sociale vaardigheden 
 Je gaat integer om met vertrouwelijke informatie 

Welke taken voer je uit? 

 Je beoordeelt aanvragen en kent deze toe of wijst deze af 
 Je communiceert met klanten, zowel via de mail als telefonisch 
 Je verwerkt gegevens van financiële aard, zoals inkomensbewijzen en facturen 



 Je bereidt betalingsopdrachten voor 
 Je bereidt het werk van de intermediairs voor en verwerkt hun bevindingen 
 Je verwerkt en registreert de post 
 Je ondersteunt de uitvoering (door vrijwilligers) van administratieve processen 
 Je onderhoudt contacten met scholen, (sport-)clubs, verenigingen en andere 

samenwerkingspartners 

Welke persoonlijke eigenschappen heb je? 

 Je werkt nauwkeurig 
 Je bent stressbestendig 
 Je kunt in een klein team werken 
 Je wilt iets betekenen voor anderen en dan met name voor kinderen in armoede 
 Je bent klantgericht en hebt affiniteit met de doelgroep  
 Je bent communicatief vaardig 

Wat bieden wij? 

 Een uitdagende functie die je in staat stelt bij te dragen aan het vergroten van 
ontwikkelingskansen voor kinderen die opgroeien in armoede 

 Je maakt deel uit van een klein, informeel, professioneel gedreven team  
 Je werkt 28 uur per week 
 Vergoeding afhankelijk van kennis en ervaring in salarisschaal 7 CAO Welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening 

Meer informatie over Stichting Leergeld Nijmegen is te vinden op onze website: 
www.leergeldnijmegen.nl 

 

 

 

 


