
 

Functieprofielen Directeur en bestuursleden, juni 2019 

Aspirant bestuursleden kunnen de missie en de visie (en de uitvoering daarvan) 
onderschrijven. 

 

Bestuur 

Tot de verantwoordelijkheden van de bestuursleden horen: 

 het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft een belangrijke rol in visievorming 

strategie, doelstellingen en de bijbehorende actieplannen; 

 het bestuur stelt het (meerjarige) beleid vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt 

waar nodig bij 

 het vaststellen van de begroting en het gevoerde financiële beleid; 

 en het onderhouden van een netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid 

(politiek) en maatschappelijke organisaties 

 fungeert als klankbord voor de afdelingscoördinators . 

 vervangt indien nodig , een ander bestuurslid 

 het bestuur is bevoegd om de directeur te schorsen of te ontslaan  

Alle bestuursleden hebben de volgende kenmerken en worden geworven op grond van 

onderstaand profiel.  

Algemeen Profiel 
 
Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: 
financieel-economisch, organisatie en dienstverlening, communicatie, inhoudelijke kennis, 
kerkelijk, (christelijke) en sociale ontwikkelingen. 

 stichting de Herberg heeft een christelijke grondslag en levensovertuiging 

 bestuursleden delen die levensvisie 

 neemt actief deel aan het bestuur 

 assisteert binnen het bestuur 



 een bestuurslid van stichting de Herberg bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten, 

heeft affiniteit/ervaring als bestuurder 

 ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissiezaken 

 is maatschappelijk betrokken en ondernemend, met durf en daadkracht, die de 

missie en motivatie van stichting de Herberg in zijn/haar hart sluiten 

 vinden het inspirerend om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en langs die weg 

Stichting de Herberg verder te brengen in Breda e.o. 

 is een teamspeler die effectief kan communiceren, met een balans tussen kritisch 

tegenspel en steunend samenwerken 
 kan het bestuursbeleid binnen en buiten de stichting aansprekend uitdragen 

 De leden van het bestuur kennen een goed evenwicht tussen betrokkenheid bij 

inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand 

 kan als klankbord voor de afdelingscoördinators en andere bestuursleden fungeren 

 kan met vertrouwelijke gegevens omgaan  

 zet integriteit voorop door de schijn van belangenverstrengeling te vermijden en 

louter de doelstellingen van de stichting na te streven 

Gevraagde tijdsinzet 

Het bestuur vergadert 6 maal per jaar in de avond. De stukken voor iedere vergadering 

vragen een gemiddelde leestijd van 1 uur. Daarnaast kan het voorkomen, dat aan 

bestuursleden extra tijd wordt gevraagd ter ondersteuning van werkzaamheden van de 

voorzitter 

Profiel voorzitter bestuur 

Functie-eisen 
Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de voorzitter de 
volgende aanvullende functie-eisen en taken: 

De voorzitter: 

 betrokkenheid bij en affiniteit met de christelijke grondslag van de stichting  

 sterk inzicht heeft in bestuurlijke en strategische processen 

 beschikt over goede discussie- en communicatieve vaardigheden 

 is in staat de visie van de stichting aansprekend uit te dragen. 

 is in staat om mensen te motiveren en de teamgeest binnen het bestuur (en 

de organisatie) te bevorderen. 

 

 

 



Specifieke taken: 

 bewaakt de statuten 
 stelt (samen met de secretaris) een agenda op 
 leidt de vergaderingen van het bestuur en de vrijwilligersvergaderingen 
 in staat is om een vergadering vorm te geven en adequaat te leiden en 

besluiten te nemen 

 maakt samenvattingen en stelt besluiten op bestuursvergaderingen vast 

 checkt of de besluiten worden uitgevoerd 

 toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de vrijwilligersvergadering 

 stimuleren van de samenwerking en de delegering van taken 

 heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het 

ontwikkelen van bestuursbeleid 

 is medeondertekenaar van officiële stukken 

 

Profiel secretaris bestuur 

De secretaris: 

De secretaris van het bestuur houdt een algemeen overzicht op de uitvoering van 
procedurele zaken binnen het bestuur en de stichting. De praktische taken van de 
secretaris van het bestuur, zoals onder andere de voorbereiding van de 
bestuursvergaderingen en het zorgvuldig opstellen van notulen. 

Functie-eisen 

Naast de genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de secretaris de 
volgende aanvullende functie-eisen en taken. 

 is in staat om op afstand de procedurele gang van zaken binnen het bestuur 
en de vereniging te bewaken. 

 heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het 
ontwikkelen van bestuursbeleid. 

Specifieke taken: 

 stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen  
 toelichten en verdedigen van bestuursbeleid op de vrijwilligersvergadering 
 overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bi j 

afwezigheid van de voorzitter                                                                                                      
 de administratie en correspondentie en - indien van toepassing - de 

ledenadministratie 
 handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af 
 de voorbereiding en het beleggen van alle vergaderingen 



 schrijft ook vaak persberichten 
 houdt het (knipsel)archief bij 
 is verantwoordelijk voor de cliënten en vrijwilligersadministratie 
 geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, en de 

vrijwilligers 

 

Profiel penningmeester bestuur 

De penningmeester: 

De penningmeester valt onder het bestuur en vertaalt het beleid in geld. Naast de 
genoemde functie-eisen voor bestuursleden gelden voor de penningmeester de 
volgende aanvullende functie-eisen en taken: 

Functie-eisen: 

 heeft plezier in het omgaan met cijfers 
 heeft ervaring met financieel beleid van (non-) profit organisaties. 
 heeft kennis en inzicht in financiële processen, weet de overige bestuurders 

te adviseren over jaarrekening, begroting, ed. Weet welke informatie nodig is 
om financieel beleid te volgen, te controleren 

 heeft een actieve rol bij de diverse processen in het bestuur en het 

ontwikkelen van bestuursbeleid 

Specifieke taken: 

 stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze 

 de begroting is een opsomming van alle kosten die het komende jaar worden 
verwacht. In de begroting worden vaste kosten, kosten van basisactiviteiten 
en kosten van bijzondere activiteiten opgenomen 

  (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert regelmatig, doch 
minstens eenmaal per jaar, de overige bestuurders over de prognoses, 
jaarrekening, begroting e.d. 

 is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de 
accountantsverklaring bij de jaarrekening 

 verantwoordelijk voorde bewakingen voortgang van de financiële zaken 
binnen de stichting  

 om de binnenkomende en uitgaande geldstromen te bewaken moet de 
begroting realistisch zijnen moeten de kosten regelmatig geanalyseerd 
worden 

 presenteert de jaarrekening en de begroting aan vrijwilligersvergadering 

 draagt zorg voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen 

 overnemen van (technisch) voorzitterschap bij bestuursvergaderingen bij 
afwezigheid van de voorzitter en secretaris 

 tekent de facturen voor akkoord, conform vastgestelde procedure 



 Regelt verzekeringen, fiscale- en juridische zaken 

 

Profiel Directeur 

Algemene kenmerken  

De Directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de 

organisatie op alle beleidsgebieden van de Stichting de Herberg. De Directeur heeft 

bevoegdheden welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg . Het 

Bestuur bestuurt de organisatie, stelt het beleid vast en is eindverantwoordelijk.   

Doel van de functie  

Het realiseren van het strategisch beleid, door het aansturen van de organisatie op alle 

beleidsterreinen  

Plaats en positie 

De Directeur ressorteert hiërarchisch onder het bestuur. De Directeur geeft dagelijks leiding 

aan de organisatie.    

  
Resultaatgebieden  

1. De dagelijkse leiding  

Activiteiten: 

  Geeft leiding aan de organisatie en aan de beleidsgebieden op het gebied van 

inhoudelijke, personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden binnen de 

kaders van het door het bestuur vastgestelde beleid en draagt zorg voor de 

christelijke identiteit;  

 Neemt beslissingen in het kader van de dagelijkse voortgang van de 

werkzaamheden;  

 Informeert periodiek en legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde 

beleid, de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie.  

 

2. Strategisch beleid  

Activiteiten:  

 Strategisch beleidsplan voorbereiden en realiseren;  

 Doet voorstellen voor het strategisch beleidsplan aan het bestuur;  

 Brengt de marktkansen voor de organisatie in beeld;  

 Brengt de sterke en zwakke punten van de organisatie in beeld. Schat de relevantie 

van ontwikkelingen in de omgeving in;  



 Vertaalt strategische beleidsplannen van de organisatie naar een jaarlijks 

activiteitenplan en faciliteert de realisatie daarvan; 

 

3. Financieel beleid 

 Activiteiten:  

 Begroting voorbereiden en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur;  

 Schat financiële consequenties van strategische plannen in;  

 Maakt afspraken over financiering van diensten en activiteiten;  

 Ontwikkelt en implementeert plannen voor het genereren van meerdere 

geldstromen;  

 Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten. 

 

4. Continuïteit, samenwerking en innovatie 

 Activiteiten:  

 Vertegenwoordigt de Stichting de Herberg in contacten met externen. Draagt de 

missie, visie en de christelijke identiteit van de organisatie uit;  

 Ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie versterken.  

 Houdt de wensen van de doelgroep in van de organisatie in beeld. Realiseert 

nieuwe diensten en creëert afzetmogelijkheden;  

 Vertoont ondernemerschap: neemt initiatieven, lobbyt in de politiek en bij andere 

organisaties. 

 

Competenties  

Analytisch denken  
Kan complexe informatie en complexe probleemstellingen hanteren. Beheerst 
analysetechnieken. Gebruikt uiteenlopende informatiebronnen en reconstrueert 
gebeurtenissen logisch en accuraat.  
 
Ontwikkeling externe relaties  
Ontwikkelt een groot scala aan contacten, die bij de realisatie van werkdoelstellingen van 
nut kunnen zijn. Handhaaft de relaties in het bestaande netwerk en breidt het netwerk uit.  
 
(Maatschappelijk) Ondernemerschap  
Gebruikt het bestaande netwerk en breidt het uit. Hanteert een planmatige aanpak.  
 
Leiderschap  
Geeft werkinhoudelijke leiding en besteedt aandacht aan de relatie met en tussen 

teamleden;  neemt de volle verantwoordelijkheid en besteedt aandacht aan ontwikkeling en 

mogelijkheden tot prestatieverbetering van het team en de individuele teamleden. 

 



Prestatiegerichtheid  
Stelt doelen voor zichzelf en anderen en probeert structurele verbeteringen in aanpak en 
output te realiseren.  
 
Personeelsbeleid  
Draagt zorg voor een zorgvuldig personeelsbeleid. Streeft naar voldoende draagvlak bij de 
medewerkers. Inspireert tot het navolgen van gezamenlijke doelen en het leveren van 
resultaat, laat hierbij voorbeeldgedrag zien. 
 
Bevoegdheden directeur   
 

1. vaststellen beleid van de stichting;   
2. opstellen en vaststellen van de jaarrekening, begroting en het jaarverslag, na 

goedkeuring van het bestuur 
3. het doen van uitgaven binnen de vastgestelde begroting;   
4. hiërarchische, functionele en operationele bevoegdheden ten aanzien van de 

stichting;   
5. bevoegdheid tot aanstelling en ontslag van medewerkers van de stichting;   
6. vertegenwoordigende bevoegdheid.   

 
Profiel  De directeur/bestuurder:  

I. onderschrijft de doelstelling en visie van de Stichting;   

II. heeft affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de Stichting;  

III. beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;   

IV. beschikt over een integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;  

V. heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een 

organisatie als de Stichting stellen;   

 
Algemeen profiel  directeur 
is een strateeg, diplomaat, ondernemer, coach, zorgdrager voor de christelijke identiteit van 

de Stichting de Herberg, maar ook een teamspeler die in staat is partijen met elkaar te 

verbinden en zich thuis voelt in een omgeving die sterk aan verandering onderhevig is. De 

directeur is iemand die deskundig is en goed zicht heeft op trends, ontwikkelingen en 

strategieën in de dakloosheid en verslavingszorg, bij voorkeur in de eerstelijn.   

 
De vereiste vaardigheden zijn:    
- zich zowel flexibel als doordacht opstellen - tactvol, open en bereid tot samenwerking, 

onderhandelingsvaardig - inspirerend voor de omgeving  - om kunnen gaan met conflicten, 

evenwichtig, stressbestendig - leiding geven op een duidelijke en consequente wijze, 

doorzettingsvermogen - handelen en beslissingen nemen vanuit een objectieve stellingname  

- coördineren en planmatig kunnen werken  -  innovatief denker en implementator - vaardig 

in het analyseren van ontwikkelingen en doorzien van implicaties van veranderende 

omstandigheden - administratief onderlegd  - kunnen organiseren en delegeren, duidelijke 



afspraken kunnen maken, nakomen en/of laten nakomen, oog voor sfeerschepping  - 

voorbeeldfunctie: de bestuurder als "cultuurdrager" van de organisatie - kunnen relativeren: 

getuigen van voldoende realiteitszin - beschikken over goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden    

Opleiding en ervaring  - HBO werk- en denkniveau  - managementervaring in de daklozen - 

verslavingszorg  - ervaring met ontwikkelingen en strategieën in de verslavingszorg, bij 

voorkeur in de eerstelijn  - ervaring met het formuleren van strategisch beleid  - zelfstandig 

sturing kunnen geven aan de organisatie - zelfstandig kunnen beoordelen op welke 

momenten het bestuur geïnformeerd en/of betrokken moet worden  - beschikken over 

goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden - kennis van en inzicht in 

relevante wet-en regelgeving- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


