
 
FUNCTIEPROFIEL LOCATIEMANGER KDV DE TWEELING 
 
Bedrijfsprofiel 

KDV de Tweeling onderscheidt zich van andere kinderopvangorganisaties door duurzaamheid integraal door te 

voeren in de bedrijfsvoering. Een groene binnentuin, werken met natuurlijke materialen, een voedzame en 

verantwoorde maaltijd voor de kinderen en volop aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden en de natuurlijke 

talenten van personeel horen daarbij.  

Daarnaast hebben we een hele specifieke visie op de opvang van kinderen. We willen ontdekken waar de 

‘NatuurTalenten’ van de kinderen geworteld zijn en proberen dit te doen door te kijken, te luisteren en te volgen. 

De fysieke ruimte speelt hierbij ook een belangrijke rol. Door de ruimte op te delen in activiteitenhoeken, zoals de 

bouwhoek, de huishoek, de leeshoek en een themahoek, komen kinderen meer tot gericht spel, alleen of in kleine 

groepjes. Hierdoor komt er meer verdieping in hun spel en dit is pedagogisch waardevol. 

Ook een breed aanbod aan creatieve, natuurlijke en vaak kosteloze materialen waaruit kinderen zelf mogen kiezen 

helpt hen zich in hun eigen taal uit te drukken en de wereld op hun manier te onderzoeken. Dit daagt tevens ook 

onze pedagogisch medewerkers uit om buiten de kaders te denken om zo de kinderen vertrouwen te kunnen 

geven, om te gaan met eventuele risico’s en om eigen normen en waarden te onderzoeken. 

Het kinderdagverblijf maakt onderdeel uit van een grotere organisatie. Het is één van de vier locaties van Stichting 

SOOS BSO.  

ALGEMENE FUNCTIEKENMERKEN  
De functie van manager heeft een strategisch karakter. Dit betekent dat de manager belast is met de ontwikkeling, 
vaststelling en uitvoering van het beleid op het gebied van bedrijfsvoering, personeelszaken, kwaliteitbeleid en 
financiën. De manager geeft dagelijks leiding aan KDV De Tweeling B.V en is zeer betrokken bij de huidige visie van 
de Tweeling.  
 
DOEL VAN DE FUNCTIE  
De manager is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het pedagogische beleid. Hij/zij zorgt ervoor 
dat de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen binnen KDV de Tweeling worden 
gerealiseerd. HIj/zij zorgt ervoor dat de dienstverlening  aansluit bij de marktontwikkelingen.  
 
ORGANISATORISCHE POSITIE  
De manager valt hiërarchisch onder de directeur. De manager geeft hiërarchisch leiding aan alle medewerkers van 
KDV de Tweeling.  
 
RESULTAATGEBIEDEN  
 
Strategisch beleid voorbereiden en realiseren  
• Draagt bij aan de ontwikkeling en voorbereiding van het totale strategische beleid.  
• Signaleert ontwikkelingen met betrekking tot kinderopvang en maatschappij en vertaalt deze naar 

mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en ondernemingsbeleid.  
• Vertaalt het strategische beleid van de onderneming naar concrete doelen en voert deze uit.  
• Is verantwoordelijk voor het opstellen van (beleids-)plannen en –rapportages. 
 
Resultaat: Beleid voorbereid en gerealiseerd, zodanig dat heldere en concrete doelstellingen (binnen het 
verantwoordelijkhedengebied) geformuleerd en behaald zijn op de verschillende (beleids)terreinen.  
 
Medewerkers aansturen  



• Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse 
werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, (laten) coachen en motiveren, 
waar nodig. 

• Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen KDV de Tweeling, signaleert 
trainingsbehoeften en zorgt dat medewerkers getraind worden en voert werving- en selectiegesprekken.  

• Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt loopbaanperspectieven met medewerkers.  
• Werkt nauw samen met de pedagogisch coach. 
 
Resultaat: Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden 
hebben kunnen realiseren.  
 
Processen interne organisatie faciliteren  

• Schept randvoorwaarden voor de werkuitvoering, waaronder het (laten) inkopen van materiële voorzieningen 
/ middelen.  

• Rapporteert per kwartaal aan de directie over de voortgang van de bedrijfsvoering.  
• Is mede verantwoordelijk bij het voorkomen en oplossen van calamiteiten.  
• Bewaakt de uitvoering en neemt deel aan overleg- en samenwerkingsvormen.  
• Is verantwoordelijk voor kindplanning en de eerste lijnscontacten met nieuwe klanten.  
• Zorgt ervoor dat de planning in lijn is met de doelstellingen die geformuleerd zijn. 
• Stuurt op een heldere interne- en externe communicatie 

 
Resultaat: Processen interne organisatie gefaciliteerd, zodanig dat belanghebbenden correct en tijdig geïnformeerd 
zijn en benodigde middelen en voorzieningen beschikbaar zijn.  

 
Financiële doelstellingen behalen  
• Draagt bij aan het vaststellen van de begroting en het budget van meerdere afdelingen.  
• Bewaakt het budget en onderneemt actie bij dreigende tekorten.  

 
Resultaat: Financiële doelstellingen behaald, zodanig dat voldaan is aan de begroting en het budget niet 
overschreden is.  

 
Onderhouden van contacten  
• Maakt deel uit van het managementteam van de moederorganisatie Stichting SOOS BSO. 
• Levert een constructieve bijdrage aan de samenwerking met de collega locatieleiders. 
• Onderhoudt interne en externe werkcontacten en volgt afspraken op tussen de onderneming en betrokken 

instanties zoals gemeenten, zorgnetwerk en verwante organisaties in de kinderopvang.  
 

Resultaat: Voor de functie relevante interne en externe contacten zijn onderhouden.  
 
 

PROFIEL VAN DE FUNCTIE  
 

Algemeen  
• HBO/ Academisch werk- en denkniveau.  
• Kennis van dienstverlening op het gebied van kinderopvang.  
• Kennis van managementtechnieken, organisatie-, personeels-, financieel- en kwaliteitsbeleid.  
• Minimaal 2 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. 
• Arbeidsomvang 36-uur  
• Inschaling conform CAO kinderopvang/leidinggevende B 
 
Samenvatting functiekenmerken  
• Sociale vaardigheden in het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en het 

opbouwen/onderhouden van een netwerk met derden; 
• Managementvaardigheden voor het leidinggeven en aansturen van de organisatorische eenheid; 
• Pro-actief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en 

het (mede) vertalen hiervan in beleid; 
• Analytisch vermogen voor het structureren van beleidslijnen naar concrete haalbare, consistente doelen; 
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vertalen van beleidsplannen en het onderhouden 

van contacten met contactpersonen van diverse onderdelen van en buiten de onderneming; 



• Confirmeren aan de visie op pedagogisch beleid van de Tweeling, en verder ontwikkelen; 
• Visie op een duurzaamheid in de kinderopvang. 

 
MEER INFORMATIE  
Meer informatie over KDV de Tweeling en Stichting SOOS BSO is te vinden op www.kdv-detweeling.nl en 
www.soos.nl. U kunt bij vragen over deze vacature contact opnemen met Ilse de Bokx (directeur) via 
ilse.debokx@stichtingsoos.nl of 06-10933993. En bij interesse, kunt u voor 1 maart 2021 een cv en motivatiebrief 
per mail aan haar richten. 
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