
Functiebeschrijving directeur per 1 juni 2020 
 
De directeur van stichting Buurtwerkplaatsen is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding 
van de stichting, voor de voorbereiding en de uitvoering van de bestuursbesluiten, heeft 
procuratie, tekenbevoegdheid en draagt zorg voor de representatie van de Stichting 
Buurtwerkplaatsen 
 
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
 
1. Het realiseren van de activiteiten en targets uit de subsidiebeschikking 
 De directeur is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van tien werkplaatsen. 
       De coördinatie van de tien werkplaatsen, het aansturen van de werkplaatsvrijwilligers en  
       de uitvoering van de investeringen.             
 Het begeleiden van 60 vrijwilligers. 
 De uitvoering van minimaal 8 begeleidingstrajecten. 
 Het registreren van de activiteiten en de vastlegging in het jaarlijkse resultatenverslag. 
 Het beheer van de website en de CRM leden-en cursusadministratie.  
 
2. Relatie met het bestuur 
 Is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het door het bestuur 

vastgestelde beleid. 
 Heeft t.a.v. het bestuur een adviserende en initiërende bevoegdheid en woont 

bestuursvergaderingen bij. 
 Bereidt agendapunten zodanig voor dat het bestuur in staat wordt gesteld om 

beleidsbeslissingen te nemen. 
 Is belast met het uitvoeren van de genomen bestuursbesluiten. 
 Is verantwoordelijk voor de kwartaalrapportages inzake resultaten en financiën in de 

bestuursvergaderingen. 
 Is mede verantwoordelijk voor de totstandkoming van het beleidsplan. 
 Kan in onvoorziene situaties beslissingen nemen en hierover achteraf rapporteren aan het 

bestuur. 
 
3. Het personeel 
 Is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het personeel. 
 Is verantwoordelijk, in samenspraak met het bestuur, voor de uitvoering van het 

aanstelling-, schorsing en ontslagbeleid van het personeel. 
 Is bevoegd tot het aanbrengen van correcties op de werkuitvoering wanneer deze afwijkt 

van het stichtingsbeleid. 
 Is belast met het jaarlijks voeren van functioneringsgesprekken. 
 Is bevoegd om taken te delegeren. 
 Is voorzitter van vergaderingen met het personeel. 
 Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden conform CAO welzijn 

en maatschappelijke dienstverlening. 
 Is verantwoordelijk voor de personeelsadministratie en beheer van het personeelsarchief. 
 Is belast met de uitvoering van een re-integratieplan bij langdurige ziekte van een 

personeelslid. 
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4. De deelnemers  
 Stimuleert een sociaal, klantvriendelijk en positief werkklimaat voor de deelnemers 

binnen de stichting. 
 Draagt zorg voor een goede interne communicatie met alle betrokkenen bij de stichting.  
 Waarborgt een goede dienstverlening binnen de stichting en handelt klachten af conform 

de klachtenprocedure. 
 
5. De vrijwilligers 
 Is verantwoordelijk voor de aanname, aansturing en begeleiding van de vrijwilligers. 
 Is belast met de uitvoering van het vrijwilligersbeleid. 
 Neemt deel aan het overleg met de Medewerkersraad, het overlegplatform van de 

vrijwilligers. 
 Overlegt met de diverse werkplaatsteams. 
 
6. Financiën 
 Is verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de financiële middelen van de 

stichting waaronder het beheer van de centrale kas, het coderen en verwerken van de 
betalingsbewijzen van de uitgaven. 

 Is belast met het ondertekenen en coderen van facturen en de tijdige betaling ervan. 
 Heeft procuratie en tekenbevoegdheid. 
 Voert periodieke betalingen uit. 
 Houdt controle op de financiën en het beschikbare budget. 
 Doet de noodzakelijke investeringen. 
 Stelt de jaarlijkse begroting op en legt deze ter goedkeuring voor aan het bestuur. 
 Stelt de jaarlijkse subsidieaanvraag op en plaatst deze tijdig in het subsidiedossier van het 

Subsidiebureau van de Gemeente Amsterdam 
 Stelt de kwartaalrapportages op t.b.v. het bestuur. 
 Onderhoudt contact met het accountantskantoor. 
 Levert alle documenten aan t.b.v. de accountant inzake de jaarrekening. 
 Stelt het jaarverslag op t.b.v. van de jaarrekening. 
 Handelt de subsidieaanvraag af door deze tijdig in het subsidiedossier van het 

Subsidiebureau van de Gemeente Amsterdam te plaatsen. 
 
7. Overige taken 
 Is verantwoordelijk voor de verzekeringsportefeuille. 
 Stelt periodiek het privacydossier bij en is functionaris gegevensbescherming.  
 Is belast met het aannemen en het begeleiden van de schoonmakers in het gebouw. 
 Beheert het archief van de stichting. 
 Draagt zorg voor een goede PR, externe communicatie en werkt aan netwerkrelaties met 

andere organisaties. 
 Onderhoudt contacten over het gebouw met de afdeling Vastgoed van de Gemeente. 
 Is belast met het accomodatiebeleid en beheer van het gebouw. 
 Is verantwoordelijk voor de eigendommen van de stichting. 
 Laat noodzakelijke reparaties uitvoeren aan het gebouw, machines en apparatuur door  
      externe bedrijven en monteurs. 
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 Is verantwoordelijk voor de jaarlijkse inspectie van houtmachines, lasmachines, 

brandblusmiddelen en alle andere installaties in het gebouw. 
 Onderhoudt contacten met gecontracteerde toeleveranciers. 
 Onderhoudt contacten met de huurders in het gebouw. 
 
 
 


