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1. De situatie 
 
In dit document geven wij inzicht in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en 
competenties, van belang voor de functie van directeur bij de Stichting Coherente in Ouder-
Amstel. We gaan in op de missie en visie, de organisatie(context), de wijze van besturen, de 
interne en externe ontwikkelingen en de opdracht voor de directeur. 
Vervolgens geven we een beschrijving van de functie, de gewenste capaciteiten en competenties, 
de persoonlijkheidskenmerken en de benodigde kennis en ervaring voor deze functie. Meer 
achtergrondinformatie over de Stichting Coherente is terug te vinden op de website via 
www.coherente.nl 
 
Wellicht ten overvloede vermelden we nog dat overal waar “hij” staat, natuurlijk ook “zij” gelezen 
kan worden. 
 

2. De organisatie en context 
 
Coherente is de organisatie voor lokaal welzijnswerk in Ouder-Amstel. Coherente zet zich in om 
het welzijn en de participatie van inwoners te bevorderen door hen faciliteiten, ondersteuning en 
begeleiding te bieden bij het inrichten en zelf vormgeven van hun sociaal en maatschappelijk leven 
en te stimuleren dat inwoners elkaar onderlinge steun bieden waar nodig. Veel inwoners van 
Ouder-Amstel maken gebruik van de verschillende diensten en activiteiten en/of leveren zelf een 
bijdrage als vrijwilliger.  
 
Vanuit Coherente stimuleren we sociale samenhang, moedigen participatie van bewoners aan 
(‘meedenken, mee beslissen en meedoen’), geven informatie, advies en ondersteuning.  Wij 
stimuleren en ondersteunen mensen, zowel individueel als groepsgewijs. Wij bevorderen dat jong 
en oud zelf keuzes maakt en verantwoordelijkheid neemt, elkaar steunt en een bijdrage levert aan  
de lokale samenleving.  
We dragen bij aan zelfstandigheid, zelf- en samenredzaamheid. "Kennen en gekend worden" 
draagt hieraan bij, daarom maken wij ontmoeting, ontspanning en ontplooiing mogelijk.   
 
Coherente: 

- richt zich op alle inwoners van Ouder-Amstel, met specifieke aandacht voor kwetsbare 
burgers 

- is gericht op zelfredzaamheid, samenredzaamheid, participatie, sociale samenhang en zelf 
organiserend vermogen van mensen, groepen en organisaties  

- ondersteunt en verbindt, zet de vraag van (groepen) mensen centraal, werkt kleinschalig en 
dichtbij 

- is actief op de terreinen welzijn en zorg, gezondheid, sport en bewegen, openbare orde en 
veiligheid, onderwijs en werk 

- werkt samen met andere (maatschappelijke) organisaties en bedrijven die zich inzetten voor 
(de inwoners van) Ouder-Amstel 

- draagt bij aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelstellingen, adviseert de gemeente 
op basis van ontwikkelingen en signalen. Er is een goed partnerschap, met korte lijnen 
waarbij vertrouwen en betrouwbaarheid van essentieel belang zijn  

- is innovatief en flexibel om in te kunnen spelen op veranderingen en (nieuwe) vragen 
- is een compacte organisatie, waar betrokken professionals de ruimte hebben om -met 

vrijwilligers en inwoners- de activiteiten en diensten in te vullen en uit te voeren. 
 
In verschillende gemeentelijke nota’s en agenda’s zijn beleidsdoelen, inhoudelijke kaders, ambities 
en te bereiken resultaten opgenomen die betrekking hebben op (delen van) het werk van 

http://www.coherente.nl/
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Coherente:  beleidsplan Wmo 2015 t/m 2018, Beleidsplan Preventief jeugdbeleid en jeugdhulp, 
Mee(r) doen met Sport 2017-2024, Gezondheidsnota, Re-integratienota.  
In het Coherente Ondernemingsplan 2016-2020 zijn 3 overkoepelende thema’s benoemd:  
- Verbindingen leggen en meedoen 
- Betrokken en dichtbij 
- Samen redzaamheid 
 
Coherente is georganiseerd in 4 domeinen, elk met een eigen karakter; Jeugd- en jongerenwerk, 
Sociaal cultureel- en opbouwwerk (incl. werkgroepen en cursussen), Vrijwillige Inzet en 
Ouderenwerk.  
Vrijwilligers, medewerkers en directie voeren de verschillende taken en werkzaamheden uit. In de 
dorpskernen zijn ruim 275 vrijwilligers betrokken, zij worden begeleid en aangestuurd door de 
medewerkers. Er zijn 12 betrokken en deskundige medewerkers, totaal 8 ½ Fte.  
De directeur heeft  mandaat voor dagelijkse leiding, het bestuur van de stichting is betrokken op 
hoofdlijnen en statutair eindverantwoordelijk. Het bestuur bestaat uit 5 - 7 leden die deze taak 
onbezoldigd vervullen. Het bestuur is klankbord voor de directie en heeft zowel een 
voorwaardenscheppende als toezichthoudende rol. Bestuursleden dragen tevens bij aan de 
representatie van Coherente, bv. bij de vrijwilligers, het gemeentebestuur of besturen van andere 
organisaties.  
 
Uit het ondernemingsplan  
Coherente is in 2016-2020: 

• Innovatief en in ontwikkeling, om proactief in te spelen op veranderingen 
• Flexibel, om op vragen en situaties in het sociaal domein in te kunnen spelen 
• Organisatorisch en financieel gezond; de bedrijfsvoering is op orde 
• Een compacte organisatie, met competente en betrokken professionals die ruimte hebben 

om -met vrijwilligers en dicht bij burgers- creatief te ondernemen 
• Een organisatie met aandacht en ondersteuning voor haar vrijwilligers 
• Helder in het communiceren van de initiatieven, activiteiten en diensten en de 

mogelijkheden van en naar inwoners, overheid en partners. 
 
Actuele kansen en uitdagingen 

• De gemeente heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de regio om een 
woonwijk te realiseren van circa 4.500 woningen. 

 Dit wordt de vierde kern van Ouder-Amstel. Coherente zal betrokken worden bij de    
 plannen op het gebied van voorzieningen en de openbare ruimte. 

• De veranderende omgeving/samenleving blijft een punt van aandacht. Er komen niet 
alleen veel meer inwoners bij, maar ook gelet op de diversiteit (anderstaligen, expats, 
langdurig werklozen) van inwoners. 
Welke rol wil en kan Coherente spelen in de gemeente Ouder-Amstel?  

• Coherente heeft de afgelopen jaren ingezet op Jongerenwerk 12+ Nieuwe Stijl. De 
komende periode wordt dit nog meer vormgegeven om het werk duurzamer en 
bestendiger te maken. 

• Het aantal kwetsbare, zelfstandig wonende, ouderen neemt toe. Om in hun behoeften te 
voorzien is Coherente o.a. op beide locaties een informele vorm van halvedagopvang 
gestart (Co’s kamer). De toenemende vraag vanuit deze doelgroep vraagt zorg, aandacht 
en passende activiteiten en diensten.  
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3. Functie directeur bij Coherente 
 
Doel van de functie 
Het realiseren van het door het bestuur geaccordeerde beleid, door het aansturen van de 
organisatie op alle beleidsterreinen en het voorbereiden van nieuw beleid. 
 
Organisatorische positie 
De directeur ressorteert hiërarchisch onder het bestuur van de stichting. 
De directeur, geeft in samenwerking met de adjunct, dagelijks leiding aan de organisatie. 
 
Niveau van de functie 
Voor het goed vervullen van de functie is tenminste een HBO werk- en denkniveau vereist. 
 
Algemene kenmerken van de organisatie  
Het bestuur bestuurt de organisatie, bepaalt de beleidsvorming en is eindverantwoordelijk. 
De directeur is belast met de dagelijkse leiding aan alle beleidsgebieden van de organisatie. 
De directeur heeft bevoegdheden die zijn ontleend aan delegatie door het bestuur van de stichting. 
(zie voorstel bijlage 1) Coherente heeft een “informele” werkcultuur. 
 
De directeur werkt in een directieteam. Deze bestaat uit de directeur en een adjunct directeur. De 
directeur is voor alle taken eerst- en eindverantwoordelijk. De adjunct-directeur treedt op als 
plaatsvervanger bij afwezigheid van de directeur. 
 
De taken van de directeur  
Zie het directiestatuut (bijlage 1). 
 
Resultaatgebieden 
 

1. Beleid voorbereiden en realiseren: 
o Doet beleidsvoorstellen aan het bestuur 
o Legt het door het bestuur vastgestelde beleid vast 
o Vertaalt het strategische beleid naar operationeel niveau 
o Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in het beleid 
o Signaleert ontwikkelingen in de voor Coherente relevante omgeving en vertaalt deze naar 

de organisatie 
o Brengt sterktes, zwakten en kansen voor de organisatie in beeld en doet op basis hiervan 

beleidsvoorstellen 
o Vertaalt strategische beleidsplannen van de organisatie naar doelstellingen in de vorm van 

een jaarlijks activiteitenplan en de realisatie daarvan 
o Vertrekt vanuit de maatschappelijke functie van de organisatie. 

 
Resultaat:  
Beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat vastgestelde doelstellingen behaald kunnen 
worden. 
 

2. Financiële doelstellingen behalen: 
o Is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting en het budget zowel voor de 

gehele organisatie als voor de afzonderlijke onderdelen en legt dit ter goedkeuring voor 
aan het bestuur 

o Coördineert de financiële administratie 
o Schat financiële consequenties van strategische plannen in 
o Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten 
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o Rapporteert periodiek aan het bestuur over de voortgang en de financiële positie van de 
organisatie 

o Is verantwoordelijk voor het opstellen van een concept financieel jaarverslag en legt dit ter 
goedkeuring voor aan het bestuur 

o Creëert draagvlak bij en maakt afspraken over financiële middelen met reguliere 
financieringsinstanties (gemeente). 

 
Resultaat:  
Financiële doelstelling behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget niet 
overschreden is 
 

3. Organisatie aansturen:  
o Geeft leiding aan de organisatie en aan de beleidsgebieden in algemene zin op het 

gebied van personele, organisatorische en budgettaire aangelegenheden binnen de 
daartoe gestelde beleidskaders en richtlijnen 

o Neemt beslissingen in het kader van de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden 
o Informeert periodiek en legt verantwoording af aan het bestuur over het gevoerde beleid, 

de voortgang en de ontwikkelingen binnen de organisatie  
o Zorgt voor de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de organisatie 
o Is eindverantwoordelijk voor de werving en selectie van medewerkers inclusief de 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken binnen de daartoe gestelde beleidskaders en richtlijnen 
o Houdt de functioneringsgesprekken met het personeel.  

 
Resultaat:  
Organisatie aangestuurd zodanig dat het vastgestelde beleid kan worden gerealiseerd 
 

4. Continuïteit en ontwikkeling bevorderen: 
o Vertegenwoordigt de organisatie in contacten met externen. Draagt de missie, visie en 

cultuur van de organisatie uit. Ontwikkelt netwerken die de positie van de organisatie 
versterken.  

o Houdt de wensen van de doelgroepen in beeld. Vertaalt deze behoefte en ontwikkelingen 
in het landelijke, regionale en plaatselijke (welzijns) beleid naar voorstellen voor 
aanpassing van het dienstenpakket. Weegt de haalbaarheid van voorstellen af en draagt 
zorg voor de implementatie. 

o Is ondernemend; neemt initiatieven, lobbyt in de politiek en bij andere organisaties. 
 

Resultaat:  
Continuïteit bevordert, zodanig dat de organisatie in staat is en blijft zijn missie, strategie en 
doelstellingen uit te voeren. 
 

4. Profiel van de functie 
 
Gevraagd: ONDERNEMEND LEIDERSCHAP 
Het zichtbaar maken van de activiteiten waar Coherente goed in is. Het zien en benutten van 
kansen in de markt voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde dienstverlening. 
Gevraagd: GEDREVENHEID 
Het organiseren van het eigen werken en de gedrevenheid om zaken voor elkaar te krijgen. Het 
actief inzetten op het behalen van afgesproken ontwikkelingen of resultaten.  
Gevraagd: VERBINDER  
Het stimuleren van het eigenaarschap bij burgers, groepen en buurt door bij hen de eigen 
krachten aan te boren. 
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Het enthousiasmeren van maatschappelijke inzet, participatie en sociale samenhang teneinde de 
veerkracht van de samenleving te behouden en/ of te verbeteren.    
Gevraagd: DURF 
Om complexe en lastige situaties aan te pakken. Dit kan de confrontatie met de ander zijn of met 
jezelf. Het doorbreken van ongewenste situaties om samen verder te komen.  
 
Gevraagde competenties 
 
Kennis 

o HBO / academisch werk- en denkniveau 
o Kennis en ervaring op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening 
o Kennis van en visie op de ontwikkelingen binnen de branche welzijn en maatschappelijke 

dienstverlening (welzijn nieuwe stijl) 
o Affiniteit ten aanzien van bedrijfskunde en financiën 
o Kennis van en ervaring met methodisch en projectmatig werken 
o Kennis van relevante wet- en regelgeving 
o Kennis van verandermanagement 

 
 Vaardigheden  

o Kennis van methodisch en projectmatig werken 
o Heeft een helicopterview 
o Vaardigheid op het gebied financieel management 
o Mondeling en schriftelijk uitdrukkingsvaardig 

 
Attitudes 

o Heeft een “open” toekomstvisie 
o Is een natuurtalent in verbinden en samenwerken (netwerken) 
o Diplomatiek en sociaal vaardig 
o Is resultaatgericht, proactief en ondernemend 

 
 

5. Arbeidsvoorwaarden 
 
Het betreft een functie voor 24 uur per 1 mei 2018. 
Standplaats is Ouderkerk a/d Amstel. 
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Sociaal Werk 2017 ingeschaald in schaal 11. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
 
 

6. Advertentieteksten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Coherente is een organisatie met enthousiaste  
     vrijwilligers en professionals voor lokaal 

     Welzijnswerk in Ouder-Amstel. 

 
Wij zoeken per 1 mei 2018 voor 24 uur per week een directeur  

 

Meer informatie: kijk op www.coherente.nl of bel mevr. W. Dikkers 020-699.31.64  
Reageren kan tot 18 febr.: vacature@coherente.nl 
(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.) 
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Coherente is een organisatie met enthousiaste vrijwilligers en professionals  
voor lokaal welzijnswerk in de gemeente Ouder-Amstel. 

Zij richt zich op jeugd & jongerenwerk, sociaal cultureel en  
opbouwwerk, vrijwillige inzet en ouderenwerk (8,5 fte). 

  
Wij zoeken per 1 mei 2018 een 

 directeur 
 24 uur per week. 

  
Gezien de veranderingen en ontwikkelingen in het veld en de regio, zoeken wij een 
 daadkrachtige, flexibele directeur die goed kan samenwerken met externe partijen. 

  
Meer weten over deze vacature? Kijk op: www.coherente.nl  

Meer weten over de functie? Bel: 020-699.31.64 en vraag naar mevr. W. Dikkers. 
  

Reageren kan tot 18 februari 2018: vacature@coherente.nl 

(Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.) 

http://www.coherente.nl/
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BIJLAGE 1 Directiestatuut Stichting Coherente 
 
(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 31 maart 2009) In rood zijn de suggesties vertaald die 
de positie van de directeur (en adjunct) binnen de organisatie duidelijk dienen te maken. 
 

0. Begripsbepaling 
0 Het bestuur: het bestuur van Stichting Coherente 
1 De directeur: de directeur van Stichting Coherente 
2 De adjunct-directeur: de plaatsvervangend directeur van Stichting Coherente 
3 De organisatie: Stichting Coherente 

 
1. Algemene bepalingen 

2. Het bestuur is eindverantwoordelijk. Het bestuur blijft gehouden tot toezicht en controle 
op hoofdlijnen. 

3. Uitgangspunt is dat verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de 
organisatie worden gelegd, waardoor blijvend adequaat gereageerd kan worden. 

4. Het bestuur mandateert de dagelijkse leiding van de organisatie aan een door het 
bestuur te benoemen directeur en adjunct (plaatsvervangend) directeur .  

5. Het bestuur legt de bevoegdheden van de directeur vast in een directiestatuut. 
6. De directeur en de adjunct-directeur worden benoemd, geschorst en ontslagen door het 

bestuur. 
7. Het directieteam wordt gevormd door twee personen: de directeur en de adjunct 

(plaatsvervangend) directeur. Het directieteam overlegt tenminste tweemaal per maand 
over de voortgang/ afstemming van de werkzaamheden. 

8. Het directiestatuut wordt voor een onbepaalde periode vastgesteld. Elke twee jaar vindt 
een evaluatie plaats.  

9. In alle gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet, beslist het bestuur. 
10. Wijziging van dit directiestatuut geschiedt door het bestuur. 

 
2. Taken en bevoegdheden  
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie, alsmede de zorg voor een 
goed functioneren van de tot de stichting behorende voorzieningen. 
1. Tot de taak en bevoegdheden van de directeur behoren alle aangelegenheden welke niet 

tot de taak en bevoegdheden behoren van het bestuur en welke dienen tot het bereiken 
van de doelstelling van de stichting  

2. De directeur is bij de uitoefening van de toegekende taken en bevoegdheden gehouden 
aan de bepalingen en beperkingen door enig overheidsvoorschrift of wettelijke regelingen 
gesteld, evenals aan de statuten van de stichting en de overige door het bestuur 
vastgestelde algemene beleidskaders. 

3. De directeur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur ter zake de uitoefening van de 
taken en bevoegdheden, alsmede het gevoerde beleid. 

4. Tot de taken en bevoegdheden van de directeur behoren: 
a. het voorbereiden en (doen) uitvoeren van bestuursbesluiten; 
b. het waarborgen van een goede dienstverlening; 
c. de zorg voor het personeelsbeleid; 
d. het dagelijks beheer van de goederen van de stichting; 
e. het dagelijks beheer van de financiële middelen van de stichting; 
f. het doen van uitgaven binnen de door het bestuur vastgestelde begrotingsposten; 
g. het doelmatig functioneren van de organisatie; 
h. de coördinatie van de verschillende diensten en afdelingen; 
i. het onderhouden van externe contacten en het vertegenwoordigen van de stichting; 
j. het bevorderen en bewaken van juiste samenwerkings- en overlegprocedures; 
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k. de zorg voor de huisvesting; 
l. in het algemeen al die aangelegenheden, welke redelijkerwijze geacht kunnen  

worden tot de dagelijkse leiding te behoren dan wel door het bestuur aan de 
directeur zijn overgelaten. 

5. De directeur doet voorstellen voor de visie, missie en doelstellingen van de 
organisatie, vast te leggen in een meerjarenbeleidsplan (ondernemingsplan). Koers, 
visie, doelstellingen en strategisch beleidsplan worden vastgesteld door het bestuur. 

6. De directeur stelt jaarlijks tijdig voor de aanvang van het desbetreffende kalenderjaar 
een conceptjaarplan en conceptbegroting op, welke door het bestuur wordt  
vastgesteld. 

7. De directeur stelt jaarlijks overeenkomstig de vigerende bepalingen en termijnen een 
conceptjaarverslag en een conceptjaarrekening op, welke door het bestuur wordt 
vastgesteld.  

8. De directeur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen en namens de stichting te 
handelen of uitspraken te doen, mits deze passend zijn binnen de vastgestelde 
beleidskaders en de doelstelling van de stichting en niet in strijd zijn met de statutaire taak 
en bevoegdheden van het bestuur.  

9.  De directeur bevordert goede contacten met externe betrokkenen en de P.R.-functie  
 voor de stichting. In het algemeen vertegenwoordigt de directie de stichting in  
 plaatselijke en regionale verbanden. 
    10.  De directeur kan taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden overdragen aan andere  
 medewerkers van de organisatie. Delegatie van taken laat de verantwoordelijkheid van de  
 directeur onverlet. 

 
3. Bestuur en Directeur 

1. De directeur voorziet het bestuur gevraagd en ongevraagd tijdig van benodigde 
informatie en advies. 

2. De directeur stelt in overleg met de voorzitter van het bestuur de agenda van de 
bestuursvergaderingen op, is belast met het voorbereiden en (doen) uitvoeren van 
bestuursbesluiten en laat zorgdragen voor de verslaglegging. 

3. De directeur woont, tenzij het bestuur anders besluit, de vergaderingen van het bestuur 
bij en heeft hierin een adviserende stem. 

4. Eenmaal per kwartaal rapporteert de directeur aan het bestuur over de algemene gang 
van zaken en de voortgang van de exploitatie. 

 
4. Personeel en Organisatie 

1. De directeur draagt zorg voor een adequate personeelsbezetting, binnen de kaders van 
de vastgestelde begroting. 

2. De directeur verdeelt binnen de vastgestelde formatie de functies en taken onder de 
personeelsleden. 

3. De directeur bevordert een positief arbeidsklimaat en treft alle maatregelen die hiervoor 
van belang zijn. 

4. Alle functionele contacten tussen bestuur en organisatie vinden plaats via de directeur, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor het bestuur hiervan af te wijken, één en ander 
ter uitsluitende beoordeling van het bestuur. 

5. De directeur is verantwoordelijk voor de werving, selectie en beloning en de 
voorbereiding van aanstelling of ontslag van medewerkers, met inachtneming van de 
vigerende Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) en alle overige wettelijke bepalingen 
en regels. 

6. De directeur voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de medewerkers en legt deze 
gesprekken schriftelijk vast, waarbij de medewerkers voor gezien tekenen. 
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7. De directeur draagt zorg voor een goed functioneren van, en een goede communicatie 
en informatievoorziening binnen, de organisatie. 

8. De directeur draagt zorg voor het personeelsbeleid en schept voorwaarden voor goede 
verhoudingen binnen de organisatie. 
 

5. Overige en slotbepalingen 
1. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen één of enkele leden van het 

bestuur en de directeur. 
2. Jaarlijks vindt er een functioneringsgesprek plaats tussen één of enkele leden van het 

bestuur en de adjunct-directeur. 
3. Het directiestatuut wordt elke twee jaar geëvalueerd en kan naar aanleiding hiervan en 

in overleg met de directeur worden bijgesteld door het bestuur. 
4. In de gevallen waarin dit statuut leidt tot onduidelijkheden m.b.t. de taak en 

bevoegdheden van de directeur of adjunct, pleegt de directeur overleg met het bestuur. 
5. Onverlet hetgeen in dit statuut is vastgesteld kan het bestuur de directeur direct 

mandateren namens haar te handelen of op te treden. 

 
 


