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                                         Functiekaart 
                                   Hoofd kernactiviteit 

 

Functieomschrijving 

Samen met de collega hoofden stuur je het geheel van activiteiten aan binnen een cluster teneinde de 
doelstellingen te realiseren in overeenstemming met de strategie van de afdeling. Je neemt hierbij de 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden op volgens de functiekaart verbonden aan het clusterteam. 
 
Om binding met het werkdomein te waarborgen ben je als hoofd van een kernactiviteit een meewerkend 
leidinggevende die hierbij een brugfunctie opneemt tussen medewerkers en verantwoordelijken. 
 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden 

Is verantwoordelijk binnen de eigen kernactiviteit voor: 

 De implementatie en opvolging van het vastgelegde clusterbeleid en –kaders. 

 De coördinatie van de operationele doelstellingen. 

 De ontwikkeling en groei van medewerkers. 
 
Specifiek voor hoofd behandeling medisch: 

 Is verantwoordelijk voor de praktische organisatie, uitbouw en het behoud van verpleegkundige 

expertise binnen de ondersteunende dienst organisatie specialisatie medisch. Handelt onder 

supervisie van de verantwoordelijke behandeling medisch. 

 

Bevoegdheden 

Als hoofd van een kernactiviteit geef je duurzaam leiding door de kwaliteit en de kwantiteit van de 
uitvoering van de werkzaamheden op te volgen.  

 De kernactiviteit functioneert flexibel, soepel en efficiënt.  
 Kernactiviteit levert kwalitatieve zorg: onderbouwde visie, expertise volgens laatste 

wetenschappelijke inzichten, trends en regelgeving.  
 
Je begeleidt, instrueert, coacht en motiveert daarbij de betrokken kernteams en medewerkers.  De 
verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk neer gelegd. 

 Houdt functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken met elk teamlid. 
 Moedigt eigenaarschap aan in een sfeer van open dialoog. 
 Er is een cultuur van empowerment aanwezig. 

 
Je werkt, vertrekkende vanuit je eigen kernactiviteit, integratief samen met de hoofden van het werkdomein 
(cluster en/of kernactiviteit) in functie van continuïteit en ontwikkeling van de kernactiviteit en 
dienstverlening. 

 Onderhoudt contacten en komt afspraken na met alle voor de kernactiviteit relevante 
partijen. 

 Er is inzicht in de effecten van de dienstverlening. 
 
Hoofd behandeling medisch staat in voor de dagdagelijkse werking van de ondersteunende diensten 
organisatie specialisatie medisch.  

 Gaat in nauw overleg met de hoofden ondersteuning van de cluster i.f.v. werkorganisatie 
van de verpleegkundigen. 

 Ziet toe op verpleegkundig handelen volgens wetenschappelijk onderbouwde standaarden.  
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Plaats in de organisatie 

Het hoofd kernactiviteit is een functie die zich situeert op het tactisch niveau van de organisatie. 

 Is vast lid van een clusterteam. 

 Neemt een rol op binnen projectgroepen en andere interne en externe overlegorganen relevant 
voor de functie.  
 

Werkdomein (scope) 

Richt zich met een focus vanuit een kernactiviteit (begeleiding, ondersteuning of behandeling) naar een 
cluster en doelgroep binnen een afdeling. 
Een hoofd behandeling medisch richt zich bijkomend op de ondersteunende diensten organisatie 
specialisatie medisch.  
 

Verantwoording 

Legt verantwoording af aan de verantwoordelijke van de kernactiviteit.  
Legt verantwoording af aan het clusterteam voor de rol die hij/zij daar opneemt.  
 
Geeft binnen een cluster leiding (en sturing) volgens het charter leidinggeven dat de organisatie vooropstelt. 
Dit aan kernteams en medewerkers van de kernactiviteit binnen de cluster waarvoor het hoofd vanuit zijn 
specialisme verantwoordelijk voor is. 

 

Kwalificatievereisten 

Een hoofd begeleiding beschikt minimaal over een diploma bachelor in de/het: 

 Psychologie 

 Pedagogische wetenschappen 

 Sociaal werk 
 

Een hoofd ondersteuning beschikt minimaal over een diploma: 

 Opvoeder-begeleider 
(Bachelor in de orthopedagogie of graduaat in de readaptatiewetenschappen). 
 

Een hoofd behandeling therapie beschikt minimaal over een diploma bachelor in de: 

 Kinesitherapie 

 Ergotherapie 

 Logopedie 
 

Een hoofd behandeling medisch beschikt minimaal over een diploma: 

 Bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde 
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Verwachte competenties vzw Stijn 

Competenties 1:  Respectvol en hartelijk omgaan met personen met (of zonder) handicap 
Op een gelijkwaardige manier omgaan met personen (met een handicap): zorggebruikers, collega’s 
... Open staan voor contact met personen met een handicap en hun sociaal netwerk. De rechten en 
de waardigheid van de personen met een handicap respecteren. Positief ingesteld zijn ten opzichte 
van anderen. 
 

Competentie 2:  Hartelijk en geëngageerd zijn 
Je job met hart en ziel uitvoeren. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen. Taken 
opnemen in plaats van ze te laten liggen voor anderen en ze volledig en met volle inzet uitvoeren. 
 

Competentie 3:  Open communicatie 
Gepast met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het 
thema of de gesprekspartner. 
 

Competentie 4:  Betrouwbaar en integer zijn 
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen. De werkelijkheid, inclusief de 
risico's en minder mooie kanten, correct weergeven. Zich houden aan de algemene en professionele 
gedragsnormen en aan de missie en visie van vzw Stijn. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen 
handelen. Het vertrouwen van zorggebruikers, van collega's en van vzw Stijn waard zijn. 

 

Functiespecifieke competenties 

Competentie 5:  Samenwerken 
Zich identificeren met het team. Actief en gemotiveerd samen met anderen tot een gezamenlijk 
resultaat komen. Kennis en informatie op een transparante manier en dienst overschrijdend delen. 
De teamgeest bevorderen om en door mee te werken aan de realisatie van de teamdoelstellingen. 

 
Competentie 6:  Coördineren 

Zicht hebben op het werkveld en ervoor zorgen dat het werk van verschillende personen harmonisch 
op elkaar is afgestemd. 

 
Competentie 7:  Meerzijdig partijdig 

Inzicht hebben in en respect opbrengen voor de verschillende standpunten van meerdere partijen en 
hun context. Vanuit die verscheidenheid zoeken naar verbondenheid en gemeenschappelijke doelen 
en standpunten. 
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                                           Functiekaart 
                                           Clusterteam 

 

Leden 

Vaste leden: 

 Hoofd begeleiding 

 Hoofd ondersteuning 

 Hoofd behandeling (therapie of medisch) 

Op afroep: 

 Experten en (project)verantwoordelijken in functie van advies en opvolging 
 

Plaats in de organisatie 

Het clusterteam situeert zich op het tactisch niveau van de organisatie. 

 

Werkdomein (scope) 

Richt zich op het geheel van activiteiten van de cluster waarvoor het team verantwoordelijk is. 
 

Functiedoel van het team 

Zet strategische doelstellingen om in operationele doelstellingen die aansluiten bij de behoeften van de 
clusterwerking en betrokken doelgroep. Daarbij wordt samenhang en structuur aangebracht tussen en in de 
verschillende kernactiviteiten. Het resultaat van deze opdracht past hierbij binnen de strategische 
doelstellingen van de gehele afdeling. 
 
De personeelsmiddelen toegewezen aan de cluster worden, vertrekkende vanuit de noden van de doelgroep, 
zo optimaal mogelijk ingezet. Het clusterteam streeft naar een aangenaam en gezond werkklimaat voor de 
medewerkers, binnen de kaders van het algemeen personeelsbeleid.  
 
Het clusterteam heeft een signalerende, analyserende en rapporterende rol met betrekking tot knelpunten 
in de uitvoering van het tactisch en operationele afdelingsbeleid. Het voorziet in een brugfunctie tussen de 
strategische werking (het beleidsteam) en de operationele werking (de kernteams).  

 
Binnen het team streven leden naar een vertrouwensrelatie met elkaar gebaseerd op wederzijds respect en 
gelijkwaardigheid. Ze beogen een sociocratische besluitname waarbij elk teamlid zijn bevoegdheidsdomein 
kan overstijgen. Er is een rolverdeling aanwezig volgens talent. 
 

Belangrijkste resultaatverantwoordelijkheden 

 Is verantwoordelijk voor het bewaken van het algemeen welbevinden van de zorggebruikers en 
medewerkers. 

 Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dagdagelijkse clusterwerking. 

 Is verantwoordelijk voor de inzet en verdeling van de aan het cluster toegewezen personele – en 
financiële middelen.  

 Is verantwoordelijk voor de realisatie van een clusterjaarplan dat vertaald wordt in haalbare acties 
en diensten. 

 Verantwoordelijkheid voor het vertalen van het organisatiebeleid naar kaders voor de onderliggende 
kernteams en medewerkers van een cluster. 
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 Is verantwoordelijk voor de implementatie van een cultuur van subsidiariteit en empowerment 
binnen de clusterwerking 

 Verantwoordelijkheid voor het zorgzaam omgaan en optimaal gebruik van de aan het cluster 
gebonden accommodatie en infrastructuur.  

 
 

Bevoegdheden 

Het clusterteam coördineert de activiteiten van de medewerkers teneinde de operationele doelstellingen 
tijdig en kwaliteitsvol te realiseren. 

 Prioritaire acties bepalen om de doelstellingen te bereiken. 
 Het werkvolume en/of de beschikbaarheid van mensen en middelen beoordelen. 
 De resultaten opvolgen en indien nodig bijsturen. 
 

Het clusterteam draagt binnen de cluster zorg voor de ontwikkeling van algemene richtlijnen voor het 
gebruik van kwaliteitshandboek, werkhandboek, medewerkershandboek alsook de medewerkers 
informatiesystemen. 

 Werkinstructies en –procedures implementeren, opvolgen en doelstellingen uitleggen. 
 Het beleidsteam adviseren over reglementering en werkmethodes. 

 
Het clusterteam geeft over zijn/haar domein en activiteiten intern advies teneinde het strategisch niveau te 
ondersteunen bij het bepalen van richting en krijtlijnen naar de dagelijkse werking. 

 Evoluties binnen de cluster opvolgen en bijsturingen voorstellen ter advies en aanpassing 
strategische doelstellingen. 

 Oplossingen voorstellen voor terugkerende problemen. 
 Meewerken aan de beleidsvoorbereiding en aan het bepalen van standpunten in een specifiek 

domein (kernactiviteit-cluster). 
 

Het clusterteam onderhoudt de relaties met partners en doelgroep teneinde de informatie-uitwisseling en -
verspreiding te verzorgen en het cluster te vertegenwoordigen. 

 Ontwikkelt en geeft vorm aan informatie- en kennisoverdracht over het cluster binnen de eigen 

organisatie en daarbuiten. 

 Het standpunt van de cluster toelichten en/of vertegenwoordigen tijdens vergaderingen en 

bijeenkomsten. 

Het clusterteam creëert randvoorwaarden voor de personele zorg en geeft situationeel richting en leiding 
aan de operationele kernteams en medewerkers. 

 Draagt zorg voor een goede werkverdeling in relatie tot de competentieontwikkeling en talenten 
van medewerkers. 

 Kernteams en medewerkers hebben een duidelijk beeld van de verwachtingen t.o.v. hun 
functioneren. 

 Personeelsbeslissingen met grote impact op personen en werkzaamheden vragen om een 
afweging in samenspraak met verantwoordelijken. 

 
Het clusterteam voorziet in een goede dagelijkse ondersteuning in de zorg en het naleven van richtlijnen met 
betrekking tot gebouwen en terreinen. 

 De behoeften van de cluster op gebied van materialen en middelen zijn bij medewerkers en 
doelgroep geïnventariseerd. 

 Er heerst bij medewerkers en doelgroep een sfeer van verantwoordelijkheid en zorg ten opzichte 
van de beschikbare materialen en middelen.   

 

Verantwoording 

Het clusterteam rapporteert en legt verantwoording af aan het beleidsteam van de afdeling. 



 

Charter Leidinggeven  

 

Context: 

Binnen Sint-Gerardus is in het voorjaar 2018 een traject ingezet onder begeleiding van Hugo Der 

Kinderen. Binnen dit traject is eerst de huidige context in kaart gebracht aan de hand van het 7 s’en 

model van Mc Kinsey. Op basis daarvan zijn 3 focussen bepaald waarop een verbeterproces zal 

bewandeld worden. Een van deze 3 is leiderschapsstijl. Het uiteindelijke doel is een charter waarin de 

leiderschapsstijl die gehanteerd wordt binnen Sint-Gerardus beschreven staat. Dit charter is via de 

trechtertechniek, samen met leidinggevenden, opgebouwd met de bedoeling dat er een zo groot 

mogelijke gedragenheid bestaat over de verwachtingen. 

 

Leiderschapsstijl binnen Sint-Gerardus: 

De opdracht van de alle leidinggevende is er voor te zorgen dat hij in zijn handelen en in zijn zijn 

bijdraagt tot een werksfeer van vertrouwen en veiligheid. Hiervoor moet hij bepaalde waarden en 

normen naleven en heeft hij een aantal rollen op te nemen. 

 
Waarden en normen 

De waarden van Sint-Gerardus staan voor iedereen centraal. Deze staan verankerd in ons gebouw: 

samenhorigheid, vriendschap, jezelf zijn en warmte. Tegelijk is spreken we over 

leerling/zorggebruiker centraal.  

Graag verwijzen we hier naar de Missie/Visie van onze voorziening.  

Het is duidelijk dat leidinggevende niet alleen deze  Missie/Visie uitdragen maar ook de  waarden en 

normen van Sint-Gerardus tot uiting brengen in hun handelen. 

 

Rollen van de leidinggevende 

Binnen het leidinggeven aan het team komen een aantal componenten zeer duidelijk naar boven.  

- De leidinggevende als persoon.  

In zijn persoonlijk contact staan respect, gelijkwaardigheid, echtheid en authenticiteit, 

betrokkenheid, integriteit en evenwaardigheid als belangrijke waarden naast elkaar. Elk 

teamlid wil aanzien worden als een uniek persoon met talenten en competenties die 

gehoord wordt en die er toe doet. 

De leidinggevende kan zelf een kwetsbare houding aannemen, staat open voor feedback en 

doet aan zelfreflectie, de leidinggevende is met andere woorden een mature persoon. 

 

 

 

 



- De leidinggevende als communicator.  

De leidinggevende moet duidelijk zijn in zijn communicatie en dit binnen zo kort mogelijke 

communicatielijnen. Het informeren van teamleden en andere betrokkenen, is van groot 

belang: openheid, transparantie en correctheid van informatie staan centraal binnen de 

communicatie. 

Het bezitten van competenties als luistervaardigheden en competenties in het voeren van 

gesprekken zijn van groot belang. Communicatie gebeurt vanuit een volwassen houding. 

 

- De leidinggevende als stimulator/coach 

We gaan er van uit dat de leidinggevende werkt vanuit de gedachte van empowerment van 

zijn team. De leidinggevende heeft een flexibele stijl aangepast aan de noden van de 

individuele persoon en/of het team. Dit met als doel om binnen duidelijke opdrachten en 

mandaten, de teamleden autonomie en verantwoordelijkheid te laten opnemen. De 

leidinggevende creëert een context waarin dit mogelijk wordt. Hij toetst de kaders af aan de 

teamleden. Hij volgt de voortgang en de werking op en geeft stimulansen tot zelfreflectie. 

Hierbij legt hij de focus op het gedrag van de persoon en laat hij ruimte voor het maken van 

fouten. Positief gedrag wordt bekrachtigd, stimulansen om te groeien worden telkens 

opnieuw gegeven. 

In dit hele proces is het van belang dat de leidinggevende betrokken is op het geheel en 

contact houdt met elk teamlid. 

 

- De leidinggevende als bruggen bouwer 

Een leidinggevende heeft verschillende rollen op te nemen. Hij moet niet alleen de groep 

waarover hij verantwoordelijkheid draagt leiding geven en er voor zorgen dat de relaties 

binnen de groep op een positieve manier kunnen ontwikkelen. Maar hij moet ook op macro-

niveau kunnen meedenken (helicopterzicht) en bruggen bouwen tussen de verschillende 

niveaus: beleid – team – leerling/zorgvrager.  

Hij is dus diegene die verbinding creëert binnen het team, tussen teams en tussen beleid – 

team en leerling/zorgvrager. 

 

- De leidinggevende als kwaliteitsbewaker 

De leidinggevende is de eindverantwoordelijke binnen ‘zijn’ deel van de organisatie. Naast de 

procesgerichte rol heeft hij dus ook een duidelijke taakgerichte rol. Niet alleen moet elke dag 

opnieuw inhoudelijk goed werk geleverd worden. Ook kritisch kijken naar de werking van het 

team en de individuele medewerker met het oog op het steeds opnieuw inzetten op 

kwaliteitsverbetering, is van belang. De leidinggevende werkt dus pro-actief en neemt hierin 

het voortouw. Bij het disfunctioneren van een teamlid, zal de leidinggevende gerichte acties 

nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randvoorwaarden om de verschillende rollen goed op te kunnen nemen zijn: 

- De leidinggevende moet vinger aan de pols kunnen houden bij zijn team om de 

ondersteuning te kunnen bieden die zijn team nodig heeft. Hiervoor is het van belang dat hij 

voldoende de tijd heeft om samen met het team en de individuele leden van het team op 

weg te gaan. 

 

- Om de verschillende rollen, zoals hierboven beschreven, op te nemen moet er binnen de 

organisatie een duidelijk kader bestaan waarin alle verschillende functies en de daarbij 

horende kerncompetenties worden omschreven. In dit kader moeten de verschillende 

communicatiekanalen helder terug te vinden zijn en de mandaten bij de verschillende 

functies eenduidig aan te duiden. 

 

- Naast een organisatorisch kader is ook een inhoudelijk kader noodzakelijk om goed te 

kunnen functioneren. Het kwaliteitshandboek, de strategiekaart van VZW Stijn en de 

concretisering van Sint-Gerardus, de missie en visie vormen de basis van de werking. 

Daarnaast zijn er afspraken met welke inhoudelijke kaders iedereen aan de slag kan gaan 

bijvoorbeeld maturiteit, leiderschap binnen Sint-Gerardus … . 



 

Missie en visie  

 

 

We willen een dynamische en warme organisatie zijn, met een totaalaanbod waarin kinderen, 

jongeren en volwassenen met een neuro-motorische beperking zichzelf kunnen zijn. Vanuit een 

christelijke inspiratie bieden we respectvol kansen en verleggen we grenzen in zorg. We geloven in 

een persoonlijk (leer)traject waardoor elkeen als ‘hele’ persoon kan groeien naar een zo zelfstandig 

mogelijk bestaan. Hierbij staat welbevinden voorop. Het motto is dan ook: samen zorgen, zelf 

kunnen. 

Iedereen is uniek met talenten, mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere 

jongere, iedere volwassene verdient alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen 

ontplooien.  

We bouwen aan een inclusieve samenleving, zowel binnen Sint-Gerardus als in de maatschappij, in 

een onderlinge wisselwerking, met het oog op een volwaardige mensgerichte samenleving. We 

willen een open huis zijn voor iedereen, in dialoog met wederzijds respect voor iedereen. 

In verbondenheid creëren we samen met ouders, familie, vrijwilligers en netwerken een 

professionele en warme plek waarbij ook het kind, de jongere en de volwassene met een           

(neuro-)motorische beperking actief betrokken worden. 

We zijn een innovatieve organisatie. Op een creatieve wijze en vanuit hedendaagse, 

wetenschappelijk onderbouwde inzichten en methodieken bieden we onderwijs, zorg, therapie en 

begeleiding bij werk, vrije tijd, wonen en samenleven.  

We investeren in een geïntegreerde werking, waarbij een duurzaam en zorgzaam personeelsbeleid 

centraal staat en alle personeelsleden zich  in een verbindend engagement kunnen ontplooien. 

Leidinggevenden en bestuurders streven een gedeeld leiderschap na in dialoog met alle 

betrokkenen.   

Binnen het kader van sociaal ondernemerschap bouwen we netwerken uit met ondernemingen met 

als doel sociale innovatie. Maatschappelijk engagement vertalen we naar de overheid.  

Zo willen we een dynamische organisatie zijn met een warm kloppend hart en engageren we ons 

om de beste opvang, zorg en opleiding te bieden door te luisteren naar elk verhaal in een  

geïnspireerde verbondenheid. 

 

 

(versie januari 20, 2019 na verwerking bedenkingen RVT en leidinggevenden) 

 


