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De Haardstee biedt begeleiding aan mensen met een (lichte) verstandelijke- en/of 

psychiatrische beperking op woonlocaties, door aanbieden van dagbesteding of bij 

mensen thuis. De begeleiding kenmerkt zich door betrokkenheid, een open houding, een 

praktische aanpak en aandacht voor ontwikkeling. 

De organisatie van de Haardstee is georganiseerd in zelforganiserende teams, onder 

aansturing van de manager en met ondersteuning van de teamcoach. 

 

De bedrijfsleider dagbesteding geeft leiding aan team dagbesteding1. Team dagbesteding 

is onderdeel van één van de resultaatverantwoordelijke eenheden (rve-en). 

 

 Bedrijfsleider Dagbesteding 

 

Doel van de functie 

Leidinggeven aan de medewerkers en realiseren van dagbestedingsaanbod zodanig dat 

de zorgverlening op het gebied van dagbesteding wordt gerealiseerd.  

 

Plaats in de organisatie 

De bedrijfsleider dagbesteding ontvangt leiding van de manager. 

De manager geeft leiding aan de medewerkers van team dagbesteding. 

 

Interne en externe contacten  

 Heeft overleg met medewerkers van team dagbesteding. 

 Heeft werkoverleg met de manager. 

 Heeft contacten met collega’s in de ondersteunende processen. 

 Onderhoudt in het kader van de dagbesteding contacten in de regio en met 

vertegenwoordigers van ketenpartners. 

 Neemt deel aan diverse in- en externe overleggen, projectgroepen etc. 

 

Hoofdtaken  

1. Leidinggeven 

2. Organiseren van het aanbod dagbesteding 

3. Organiseren van (zorg)processen 

4. Netwerken en positioneren 

5. Deelnemen in projecten 

 

Uitwerking hoofdtaken 

 

1. Leidinggeven 

Resultaat: professionele, gemotiveerde en betrokken medewerkers 

 

                                           

1 Arbeidsmatige dagbesteding kan activiteiten op verschillende vakgebieden omvatten, onder meer 
horeca, groenvoorziening, houtbewerking. 
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 Geeft leiding aan de medewerkers, coacht, voert functionerings-/jaargesprekken, 

maakt afspraken over resultaten. 

 Creëert randvoorwaarden waarbinnen medewerkers hun werkzaamheden kunnen 

uitvoeren en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. 

 Coacht individuele medewerkers in de invulling van de teamrollen, het uitvoeren van 

hun functie en/of hun persoonlijke ontwikkeling. 

 Begeleidt teamleden in en adviseert over het oplossen van problemen, omgaan met 

conflicten, etc. binnen het team. 

 Draagt zorg voor de passende personele bezetting, geeft uitvoering aan het 

vastgestelde personeelsbeleid, realiseert goede teamsfeer, onderlinge afstemming en 

arbeidsomstandigheden. 

 Ondersteunt in voorkomende gevallen persoonlijk begeleiders dagbesteding bij het 

interveniëren in crisissituaties, voert zo nodig gesprekken met betrokkenen. 

 

2. Organiseren van het aanbod dagbesteding 

Resultaat: Gevarieerd aanbod van dagbestedingsactiviteiten 

 

 Initieert en onderhoudt contacten en netwerken, gericht op ontwikkelen van 

dagbestedings- activiteiten en verwerven van (commerciële) inkomsten, initieert 

activiteiten gericht op acquisitie. 

 Stemt af met ketenpartners, signaleert kansen voor samenwerking, doet voorstellen 

aan de manager. 

 Bewaakt de balans tussen kosten voor dagbestedingsactiviteiten en de inkomsten uit 

opdrachten, bepaalt prijzen. 

 

3. Organiseren van (zorg)processen 

Resultaat: zorgprocessen zijn ingericht conform vastgesteld beleid en 

kwaliteitsnormen  

 

 Draagt zorg voor de continuïteit en kwaliteit van de dagbesteding, en de realisatie 

van productie- en bezettingsdoelstellingen. 

 Vertaalt in overleg met de manager het rve-beleid naar operationeel beleid binnen 

team dagbesteding, stemt af, creëert draagvlak. 

 Monitort de toepassing van de Haardstee visie, de zelforganisatie en de verdeling van 

verantwoordelijkheden binnen de teams 

 Ontwikkelt prestatie-indicatoren, maakt afspraken met team en teamleden over 

realisatie. 

 

4. Netwerken en positioneren 

Resultaat: herkende en erkende positie van de Haardstee binnen het netwerk  

 

 Vertegenwoordigt in overleg met de manager de organisatie in regionale en 

gemeentelijke netwerken op het gebied van dagbesteding, positioneert de Haardstee 

op dit gebied. 

 Versterkt de marktpositie van de Haardstee, initieert activiteiten gericht op acquisitie.  
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 Stemt af met ketenpartners, signaleert kansen voor samenwerking, doet voorstellen 

aan de manager. 

 Onderzoekt mogelijkheden voor financiering. 

 

5. Deelnemen in projecten 

Resultaat: resultaten conform afspraken 

 

 Neemt deel aan of leidt projecten op het eigen vakgebied. 

 Stelt als projectleider projectplannen op, stuurt de uitvoering aan, legt 

verantwoording over resultaten en bestede middelen af aan de opdrachtgever. 

 

Gezichtspunten 

 

Kennis 

Werk- en denkniveau op HBO-niveau (relevante afgeronde opleiding op het vakgebied) 

Meerjarige praktijkervaring. 

Kennis van dagbesteding. 

Kennis van wet- en regelgeving. 

Kennis van en ervaring met leidinggeven. 

Ontwikkelingen op het vakgebied worden bijgehouden en beoordeeld op consequenties 

voor de dagbesteding van De Haardstee. 

 

Zelfstandigheid 

De functie wordt zelfstandig uitgevoerd binnen de kaders van vastgesteld rve-beleid, 

richtlijnen, procedures. Binnen deze kaders worden werkwijzen, werkindeling en 

prioriteiten zelfstandig gesteld. Problemen in de dagelijkse uitvoering van de 

werkzaamheden worden zelfstandig opgelost. Er is een terugvalmogelijkheid op de 

manager. 

 

Sociale vaardigheden 

Zowel het leidinggeven als de in- en externe contacten op uiteenlopende niveaus stellen 

eisen aan sociale vaardigheden zoals tact, luisterend- en inlevingsvermogen, 

overtuigings- en overredingskracht en kunnen omgaan met voorkomende uiteenlopende 

belangen. Leidinggeven vereist motiveren en stimuleren. 

 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De bedrijfsleider dagbesteding is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de 

zorgprocessen op het gebied van dagbesteding. Er is risico op materiële schade door in-

efficiency in werkprocessen. De contacten met externen brengen kans op imagoschade 

voor de organisatie met zich mee. Invloed wordt uitgeoefend op het beleid door 

deelname aan project- c.q. werkgroepen. 

 

Uitdrukkingsvaardigheid 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het leiding geven en de uiteenlopende 
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in- en externe contracten. Aan schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid worden eisen gesteld 

in verband met het opstellen van onder meer procedures en rapportages. 

 

Bewegingsvaardigheid 

De eisen aan bewegingsvaardigheid worden bepaald door het werken met de computer. 

 

Oplettendheid 

Oplettendheid is vereist bij het leidinggeven, zoeken naar mogelijkheden voor activiteiten 

en het bewaken van inkomsten en uitgaven. Daarbij doen zich regelmatig verstoringen 

voor in het werk.  Ook worden eisen aan oplettendheid gesteld voor het tijdig signaleren 

van ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van de processen. 

 

Overige functie-eisen 

Volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het leidinggeven en 

realiseren van aanbod van dagbesteding. Eisen worden gesteld aan systematiek en 

ordelijkheid bij het monitoren van inkomsten en uitgaven. 

Vanwege het beschikken over financiële en personele gegevens worden eisen gesteld aan 

integriteit en betrouwbaarheid. De contacten met externe partijen stellen eisen aan 

representatief voorkomen en gedrag. 

 

Inconveniënten 

Psychische belasting kan optreden door het dragen van verantwoordelijkheid voor de 

processen op het gebied van dagbesteding. 


