
 

 

 

Functieomschrijving 

Functienaam Coördinator dagbesteding 

FWG Functiegroep 50 

Plaats in de organisatie: 
Directie 
Coördinator dagbesteding  
Trajectbegeleiders / activiteitenbegeleider 
Huismeester 
Deelnemers/vrijwilligers 
 
De Coördinator dagbesteding ressorteert hiërarchisch onder de directeur van PlanH Werkt. De Coördinator 
dagbesteding kan functionele aanwijzingen geven aan de werkplaatsbegeleider, huismeester, vrijwilligers en 
deelnemers. 
Algemene kenmerken: 
De coördinator dagbesteding vervult een belangrijke rol binnen het participatiecentrum “Gewoon Goed” in 
Uden. De functie is verantwoordelijk voor een goed reilen en zeilen van Gewoon Goed. Je coördineert de 
huidige werkzaamheden, werkplaatsbegeleiders en werkzaamheden.  
Je ziet en benut nieuwe kansen voor het werven van nieuwe deelnemers en werkzaamheden.  

Doel van de functie: 
De spin in het web van het centrum. Aansturen en coördineren van werkplaatsbegeleiders en activiteiten in 
het kader van dagbesteding en re-integratie trajecten.. 
Situatieschets  
Stichting Gewoon Goed biedt een inloop, dagprogramma, workshops en/of re-integratiemogelijkheden voor 
mensen met een grote afstand tot de maatschappij en/of arbeidsmarkt. 
Verwijzingen van UWV, Gemeenten (WMO en Participatiewet) worden op trajectachtige wijze begeleid naar 
een hogere positie op de Participatieladder. 
Vanuit de huiskamer (er is een vrije inloop waar ongedwongen ontmoet kan worden) worden deelnemer 
gemotiveerd en verleid tot deelname aan activiteiten. Dat kan bestaan uit dagbesteding of “Werk-Fit” 
maken.  
Taken: 

- Kennismaken en enthousiasmeren van  nieuwe deelnemers voor de dagbesteding  
- Contactpersoon voor externe partners en opdrachtgevers; je denk mee over het binnenhalen van 

werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor het leveren van een goed eindproduct 
- Coördinatie deelnemers dagbesteding,  trajecten en vrijwilligers 
- Opvang en verwijzing van nieuwe bezoekers van Gewoon Goed 
- Rapportage verzorgen van deelnemers 
- Herindicaties aanvragen en verzorgen 

Contacten 
Er zijn frequente contacten met bezoekers van het centrum, deelnemers aan trajecten,  trajectbegeleiders, 
werkbegeleiders en vrijwilligers. 

Taken: 
1. Kennismaken en enthousiasmeren van nieuwe deelnemers voor de dagbesteding 

Kansen zien- en benutten om nieuwe deelnemers te enthousiasmeren voor de dagbesteding. Dit kan zowel 
intern gebeuren (huidige deelnemers aan trajecten van PlanH) als extern (andere zorgorganisaties, Ons 
Welzijn, Gemeente) 
 

2. Contactpersoon voor externe partners en opdrachtgevers; je denk mee over het binnenhalen van 
werkzaamheden en bent verantwoordelijk voor het leveren van een goed eindproduct 
 



 

Onderhouden van contacten met huidige opdrachtgevers. Afspraken maken over kwaliteit en kwantiteit van 
de te leveren producten. Instrueren van de werkplaatsbegeleiders, toezien op een goed eindresultaat. Je ziet 
problemen en hiaten op tijd en bespreekt deze intern en met de opdrachtgever.  
Zorgdragen voor voldoende en afwisselende werkzaamheden voor de deelnemers. Inventariseren van  de 
behoefte van de deelnemers. Potentiele nieuwe opdrachtgevers benaderen.  
 

3. Coördinatie deelnemers dagbesteding,  trajecten en vrijwilligers 
 
Contacten onderhouden met werkplaatsbegeleiders en deelnemers aan trajecten, vrijwilligers en gasten. 
Afstemmen van de werkzaamheden met de werkplaatsbegeleiders. Matchen van deelnemers aan 
werkzaamheden. Zorgen voor een kwantitatieve- en kwalitatieve optimale bezetting van de werkplaatsen. 
Aanspreekpunt voor deelnemers, beoordelen van de begeleidingsplannen en de evaluatie daarvan.  
Indicaties verlengen indien nodig.  
 

4. Opvang en verwijzing van nieuwe bezoekers van Gewoon Goed 
 
Coördineren (of zelf geven) van rondleidingen. Verantwoordelijk voor de evaluatie van de 
introductieprogramma’s en adequaat doorverwijzen na de evaluatie (gast, vrijwilliger, deelnemer) 
 

5. Rapportage verzorgen van deelnemers 
 
In Querentis verzorgen van wekelijkse rapportage aan de hand van de vastgestelde doelen 
 

6. Herindicaties aanvragen en verzorgen 
 
Twee maanden voor het einde van de lopende indicatie beoordelen (samen met de deelnemer) of een 
nieuwe indicatie gewenst is. Samen met de deelnemer verzorgen van een schriftelijke evaluatie en 
aanvragen her indicatie. Indien nodig bijwonen van keukentafelgesprek 
 

FWG gezichtspunten 
Profiel van de functie 
Coördinator dagbesteding  
Kennis:  
√ Beschikt over een HBO opleiding gericht op mens en maatschappij 
√ Beschikt over kennis of affiniteit over het begeleider van kwetsbare mensen  
√ De functie vereist tevens kennis van procedures en protocollen (logistieke kennis) teneinde de 
werkzaamheden te kunnen verrichten.  
Zelfstandigheid:  
√ Werkt zelfstandig binnen richtlijnen, procedures en protocollen.  
√ Bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden zijn creativiteit, flexibiliteit, 
improvisatievermogen en probleemoplossend vermogen van belang.  
√ Lost problemen zoveel mogelijk zelfstandig op waarbij er een terugvalmogelijkheid is de teamleider en 
directeur.  
Sociale vaardigheden:  
√ Sociale vaardigheden zijn van belang bij het samenwerken met bezoekers, vrijwilligers, deelnemers en 
collega’s. Hierbij worden er eisen gesteld aan motiveren, activeren, stimuleren, corrigeren en omgaan met 
weerstanden.  
√Eisen worden eveneens gesteld aan de constructieve samenwerking met collega’s.  
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:  
√ Er is risico op immateriële schade door weerstand van bezoekers, vrijwilligers of deelnemers. 
√ Er is risico op (im)materiële schade bij inadequaat handelen en het ondoelmatig omgaan met materiaal en 
inventaris. 
  
 



 

Uitdrukkingsvaardigheden:  
√ Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de omgang met bezoekers, vrijwilligers en 
deelnemers. 
Oplettendheid:  
√ Oplettendheid en nauwkeurigheid is vereist bij het uitvoeren van werkzaamheden  
√ Onoplettendheid of onvoldoende controle kan negatieve gevolgen hebben voor bezoekers, vrijwilligers of 
deelnemers.  
Overige functie-eisen:  
√ Eisen worden gesteld aan betrouwbaarheid en integriteit vanwege het kennen van vertrouwelijke 
cliëntgegevens;  
√ Eisen worden gesteld aan representatief gedrag bij de externe contacten. 

Kerncompetenties PlanH Werkt 
- Pro actief 
- Samenwerken 
- Creatief 
- Out of the box denken 

Functie gerelateerde competenties 
Klantgericht handelen  
Signaleert en herkent specifieke wensen en belangen van bezoekers, vrijwilligers en deelnemers en vertaalt 
deze naar activiteiten binnen de dienst of afdeling of verwijst door.  
Luisteren en sensitiviteit  
Begrijpt zowel de inhoud als het onderliggende aspect in een boodschap (bijvoorbeeld: emotie, problemen 
en dergelijke). Laat anderen in hun waarde en laat dit blijken.  
Resultaatgerichtheid  
Denkt mee over te stellen doelen en beoordeelt mede de haalbaarheid ervan. Verbindt zich aan gezamenlijk 
geformuleerde doelen.  
Voortgangscontrole  
Creëert voor zichzelf en voor anderen toegankelijk inzicht in de gang van zaken.  
Flexibiliteit  
Gaat over op een andere aanpak bij weerstanden of conflicten om het doel eerder te bereiken. Is niet voor 
één gat te vangen.  
Ambitie  
Toont bereidheid om te investeren in de eigen ontwikkeling op initiatief van de organisatie. 
Integriteit  
Bespreekt verwachtingen, problemen, irritaties en dergelijke met de betreffende persoon zelf, zelfs wanneer 
het makkelijker is dit niet te doen.  
Aanpassingsvermogen  
Onderneemt actie om aan te sluiten bij een bepaalde situatie of persoon. 

Inconvenienten   
√ Fysieke belasting kan optreden bij de uitvoering van de verschillende activiteiten; 
√ Er is een risico op persoonlijk letsel in verband met onvoorspelbaar gedrag van anderen.  
√ Er is sprake van confrontatie met lijden van deelnemers. 

Functieomschrijving opgesteld door: 
Hans van Boxtel 
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