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Profiel van de Raad van Bestuur Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum 
 
 
Functienaam : Raad van Bestuur  
 
Functie-omgeving 
Organisatie         : instelling voor onderwijsadvies, ambulante hulpverlening en behandeling 
Functietype  : management  
Plaats in de organisatie : eindverantwoordelijk 
Werk- en denkniveau : wo 
 
Algemene kenmerken 

De Raad van Bestuur opereert op tactisch, strategisch en operationeel niveau als leidinggevende bin-

nen de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en geeft leiding aan de gehele organisatie. Hij is eindver-

antwoordelijk voor realisatie van het totale beleid binnen de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Uit 

dien hoofde heeft de Raad van Bestuur bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de ka-

ders die de Raad van Toezicht heeft gesteld.  

 
De organisatie 
De Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum  beheert twee units: KOC Diensten en KOC Visie. De unit KOC  
Diensten heeft twee afdelingen: Scholen en Jeugd en gezin. De afdeling scholen omvat een onder- 
wijsadviesbureau. De afdeling Jeugd en gezin verzorgt ambulante hulpverlening (begeleiding 
van ouders en kinderen), diagnostiek en behandeling (kinderen en jongeren). KOC Visie is 
gericht op ontwikkeling en bevordering van activiteiten en producten die ten goede komen aan on- 
derwijs en opvoeding op gereformeerde grondslag 
  
Verantwoordelijkheden 
De Raad van Bestuur is er verantwoordelijk voor dat de units KOC Diensten en KOC Visie goed functi-
oneren. Dit moet  resulteren in ontwikkelde en geleverde producten/diensten en in ontwikkeld en 
geactualiseerd beleid inclusief personeelsbeleid. Hij bepaalt het strategisch beleid dat ter goedkeu-
ring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hij informeert de Raad van Toezicht over het beheer 
van de organisatie. 
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die 
bewerkstelligen dat alle relevante informatie tijdig bij hem bekend is en dat deze informatie steeds 
juist en volledig is. 
 
Resultaatgebieden 

 

Medewerkers aansturen 

De Raad van Bestuur: 

- weet competenties en initiatieven van medewerkers te benutten, is verantwoordelijk voor hun 

persoonlijke ontwikkeling en daagt hen uit zichzelf te ontwikkelen; 

- geeft leiding aan de leidinggevenden en de beleidsfunctionaris door hen te ondersteunen, instru-

eren, coachen en motiveren; 

- bewaakt de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden onder meer door zorg te dragen voor 

de juiste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting binnen de organisatie; 

- stuurt de leidinggevende medewerkers beleidsmatig aan;  

- signaleert scholingsbehoeften en draagt er zorg voor dat een (bij)scholingsplan wordt opgesteld 

en uitgevoerd;  

- draagt er zorg voor dat het arbobeleid wordt uitgevoerd: preventief beleid, begeleiding zieke 

collega’s, administratie van het personeels- en ziektebeleid; 
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- voert wervings- en selectiegesprekken; 

- houdt functioneringsgesprekken met leidinggevenden en de beleidsmedewerker en bespreekt 

loopbaanperspectieven met hen.  

 

Resultaat: medewerkers zijn zodanig gemotiveerd dat zij zich blijvend ontwikkelen en de bij hun 

taken en verantwoordelijkheden behorende doelen realiseren. 

 

Operationeel beleid implementeren en bewaken 

De Raad van Bestuur: 

- stelt een jaarplan voor de organisatie vast met uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen; 

- signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel be-

leid en overlegt hierover met de betrokkenen;  

- draagt zorg voor verbeteringen van de organisatie.  

 

Resultaat: het beleid wordt zodanig geïmplementeerd en wordt dusdanig bewaakt, dat voor de or-

ganisatie geformuleerde doelen worden behaald.  

 

Tactisch beleid voorbereiden en realiseren 

De Raad van Bestuur: 

- geeft leiding aan het Kernteam Beleid en overlegt met de leidinggevenden en de beleidsmede-

werker en komt op die manier tot realisatie van (nieuw) beleid; 

- implementeert het tactisch beleid van de organisatie en zorgt voor de uitvoering ervan; 

- stelt het kwaliteitsbeleid vast en draagt zorg voor de uitvoering ervan; 

- draagt er zorg voor dat hij tijdig kan beschikken over de benodigde managementinformatie; 

- bespreekt knelpunten en ontwikkelingen in de uitvoering van het tactisch beleid binnen het Kern-

team Beleid en draagt zorg voor een juiste afhandeling; 

- vertaalt het organisatiebeleid naar de leidinggevenden. 

 

Resultaat: het beleid is zodanig geïmplementeerd dat advies aan en begeleiding van cliënten  pro-

fessioneel en betrokken van aard is en de geformuleerde doelen worden gerealiseerd. 

 

Strategisch beleid voorbereiden en realiseren 

De Raad van Bestuur: 

- draagt zorg voor de ontwikkeling en voorbereiding van het strategisch beleid in totaal; 

- draagt er zorg voor dat hij op de hoogte is van belangrijke landelijke ontwikkelingen met betrek-

king tot het onderwijs en het sociale domein (jeugdhulp en WMO) en overlegt hierover binnen het 

Kernteam Beleid; 

- draagt zorg voor vertaling van het strategisch beleid van de instelling naar specifieke doelstellin-

gen voor de afdelingen en draag zorg voor uitvoering; 

- draagt zorg voor het opstellen van beleidsplannen en -rapportages. 

 

Resultaat: het beleid is zodanig voorbereid en gerealiseerd dat heldere en concrete doelstellingen 

geformuleerd en behaald zijn op de verschillende beleidsterreinen. 

 

 

Interne bedrijfsvoering coördineren 

De Raad van Bestuur: 

- bewaakt de uitvoering van en deelname aan overleg- en samenwerkingsvormen; 

- fungeert als aanspreekpunt op hoofdlijnen binnen de organisatie; 
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- heeft overzicht met betrekking tot knelpunten in de uitvoering van het tactisch beleid en met 

betrekking tot ontwikkelingen en weet deze knelpunten adequaat aan te pakken. 

 

Resultaat: de interne bedrijfsvoering is zodanig gecoördineerd dat benodigde informatie en voorzie-

ningen beschikbaar zijn. 

 

Processen interne organisatie faciliteren 

De Raad van Bestuur: 

- schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering en draagt zorg dat de benodigde materiële voor-

zieningen/middelen ingekocht worden; 

- draagt er zorg voor dat rapportages beschikbaar zijn voor het Kernteam Beleid over de voortgang 

van de bedrijfsvoering binnen de organisatie; 

- lost zo nodig calamiteiten op; 

- bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen. 

 

Resultaat: de processen van de interne organisatie zijn zodanig gefaciliteerd dat belanghebbenden 

correct en tijdig geïnformeerd zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn. 

 

Financiële doelstellingen behalen 

De Raad van Bestuur: 

- stelt de (meerjaren-)begroting van de organisatie op en stelt budgetten van afdelingen vast; 

- is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de organisatie; signaleert dreigende tekorten 

en draagt er zorg voor dat verbeteringen op financieel gebied worden uitgevoerd. 

 

Resultaat: er wordt voldaan aan de verwachtingen van de begroting en de financiële situatie van de 

organisatie is gezond. 

 

Belangen van de organisatie behartigen 

De Raad van Bestuur:  

- gaat landelijk contacten aan, onderhoudt interne en externe werkcontacten met en volgt afspra-

ken op tussen de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum en: 

 (potentiële) cliënten, ouders, etc.; 

 leidinggevenden/personeel van jeugdhulporganisaties en scholen; 

 gemeentelijke organisaties; 

 zorgpartners in de regio en op landelijk niveau; 

 andere organisaties; 

- zorgt, in samenhang met het communicatiebeleid van de organisatie ook op andere manieren voor 

public relations c.q. reclame. 

 

Resultaten: brede naamsbekendheid van de organisatie binnen de werkvelden en voor de functie 

relevante interne en externe contacten worden onderhouden. 

 
Contacten 
Er worden contacten onderhouden met: 
- de Raad van Toezicht over het strategisch beleid dat ter goedkering de Raad van Toezicht wordt  
- aangeboden;  
- de Raad van Toezicht over beleid en beheer van de organisatie om verantwoording  

af te leggen;  
- instellingen en organisaties in de educatieve sector en de zorgsector om als vertegenwoordiger  

van de organisatie informatie uit te wisselen, af te stemmen en de belangen van de eigen orga-
nisatie te behartigen; 
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- het Kernteam Beleid.  
 
Beslissingen 
De Raad van Bestuur neemt beslissingen over:  
1. de wijze van managen van de organisatie;  
2. het beleid van de organisatie als afgeleide van het strategisch beleid; 
3. de inhoud van adviezen van de Raad van Toezicht. 
 
De bestuurderstaak 
Ingevolge de statuten van de stichting bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van  
de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Bestuur dient het belang van de stichting in relatie tot de identiteit en de maatschap- 
pelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de  
belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. 
  
De Raad van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, de maatschappelijke positie en  
voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de identiteit en  reputatie van  
de stichting schaden. De Raad van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich even- 
eens volgens deze norm gedragen. 
 
De Raad van Bestuur stelt een planning- en controlecyclus op, bestaande uit: 
- een beleidsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd en betrekking heeft op meerdere jaren; 
- een werkplan voor het komende jaar; 
- de bijbehorende begroting; 
- periodieke rapportages met betrekking tot de geformuleerde doelstellingen; 
- periodieke rapportages met betrekking tot de financiële realisaties in relatie tot de begroting; 
- een jaarrekening met een bijbehorend jaarverslag en een meerjarige liquiditeitsprognose. 
 
Verantwoording afleggen 
- De Raad van Toezicht stelt  - na advies van de Raad van Bestuur - de omvang van de Raad van 

Bestuur vast. 
- De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon die belijdend lid is van de Gereformeerde Gemeen-

ten in Nederland. 
 
De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. 
 
Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten,  
maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
 
Besluitvorming 
De Raad van Bestuur benoemt geen personeel zonder een positief advies van de Raad van Toezicht  
met betrekking tot de identiteit. 
 
De overige besluitvorming inzake de bedrijfsvoering vindt plaats door de Raad van Bestuur. 
 
De Raad van Bestuur is voorzitter van en laat zich adviseren en ondersteunen door het Kernteam 
Beleid. Dit college kent naast de Raad van Bestuur twee managementleden.    
 
De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle besluiten, voor zover statutair niet 
voorbehouden aan de Raad van Toezicht.  
 


