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Management taakverdeling 
 
 

Directeur Directeur 

Ernest Dirckx Carlijn Dirckx 

Zorg gerelateerd 

Zorgovereenkomst maken. Eindverantwoordelijk voor de zorgverlening van 
Happy Move. 

Verwerken van incidentenformulieren en indien 
nodig acties initiëren. 

Ontwikkelen zorginhoud. 

 Eerste en overkoepelende contact met 
(potentiële) deelnemers/vertegenwoordigers in 
het begeleidingstraject. 

 Eerste aanspreekpunt voor zorg gerelateerde 
zaken voor externe partijen. 

 Verwerken tariefwijzigingen van gemeentes. 

 Uitvoerend zorgverlener. 

 Samenstellen groepen in overleg met andere 
teambegeleiders. 

Veiligheid deelnemers en medewerkers – 
ontwikkeling beleid. 

Veiligheid deelnemers en medewerkers – 
toezicht op naleving. 

Hulp en nazorg bij incidenten. Hulp en nazorg bij incidenten. 

Organisatie en administratie 

Eindverantwoordelijk voor alle processen rondom 
de zorgverlening van Happy Move.  

 

Eerste aanspreekpunt voor andere dan zorg 
gerelateerde zaken voor externe partijen.  

 

Ontruimingsplan. Ontruimingsplan. 

Onderhoudsmeldingen om (laten) zetten in 
acties. 

 

Wijzigen/doorgeven/vernietigen gegevens 
deelnemers en medewerkers op verzoek of op 
basis van een wettelijke verplichting. 

 

Aftekenlijsten medicatie verwerken.  

Vernietigen privacygevoelig materiaal.  

Documentenbeheer: op orde houden van Google 
Drive en de documenten op de website en 
beheer toegang. 

 

Systeembeheer: externe partijen cont(r)acteren 
voor onderhoud aan computersysteem en 
website. 

 

Locatiebeheer: onderhoudswerkzaamheden en 
contactpersoon voor verhuurders. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen 
in wet- en regelgeving bijhouden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen 
in wet- en regelgeving bijhouden. 

Beheer registraties en vergunningen.  

Kwaliteitsbeleid: ontwikkeling, beheer, toezicht 
op naleving. 

Kwaliteitsbeleid: ontwikkeling, beheer, toezicht 
op naleving. 
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Planning 

Groepsbegeleiding inplannen. Groepsbegeleiding inplannen. 

Planning van individuele begeleiding registreren.  

Zorgen voor ziektevervanging. Zorgen voor ziektevervanging. 

Planning medewerkers.  

Planning Excellent maken.  

Personeelszaken 

Functioneel leiding geven aan de 
backofficemedewerker en de 
organisatiemedewerker. 

Functioneel leiding geven aan de 
teambegeleiders, begeleiders en stagiairs. 

 Stagecoördinator. 

Werving en selectie. Werving en selectie. 

Opstellen en beheren arbeidsvoorwaarden. Opstellen en beheren arbeidsvoorwaarden. 

Verwerken vrij-aanvragen en ziekmeldingen. 
Eventueel inschakelen Arbo en 
verzuimverzekering. 

Voeren van gesprekken met medewerkers. 

VOG controleren en referenties opvragen.  

Contractadministratie.  

Salarisadministratie.  

Personeelsuitjes. Personeelsuitjes. 

Attenties medewerkers.  

Interne communicatie.  

Financiën 

Ontwikkelen bedrijfseconomische inhoud.  

Aankopen Happy Move. Aankopen Happy Move. 

Boekhouding.  

Verwerking urenstaten medewerkers.  

Factureren aan deelnemers en 
betalingsherinneringen sturen. 

 

Uitbesteden salarisadministratie.  

Contactpersoon voor 
deelnemers/vertegenwoordigers over facturen. 

 

Contactpersoon voor medewerkers over salaris 
gerelateerde zaken. 

 

Contactpersoon voor financiële zaken voor 
externe instanties. 

 

Marketing 

Samenstellen en versturen nieuwsbrief. Sociale media. 

Adverteren gedrukte media en op de website. Adverteren sociale media. 

 


