Taakomschrijving, Regelgeving en Beloningsbeleid
medewerkers en vrijwilligers
Bestuur en commissies
Het bestuur bestaat uit 3 personen, een voorzitter een penningmeester en een
secretaris.
Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Het is van belang dat de
expertise van de bestuursleden vooral op zakelijk, financieel en juridisch gebied ligt.
Elk bestuurslid treedt na 3 jaar af maar is herkiesbaar.
De bestuurders ontvangen een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar. De
commissieleden van stichting Mees ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij kunnen wel aanspraak maken op een vergoeding voor onkosten, zoals reiskosten.
De bestuurders zijn zeer betrokken bij stichting Mees en zijn goed bereikbaar.
Naast het bestuur is er een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon benoemd.
De klachtencommissie bestaat uit 2 personen.
Leidinggevenden
Stichting Mees heeft 2 leidinggevenden. Zij geven leiding aan het team, bepalen samen
met het bestuur het beleid en voeren beleidstaken uit.
Naast bovenstaande taken bieden ze enkele dagen per week begeleiding aan de
kinderen. Deze combinatie is belangrijk om het gevoel met de doelgroep en hun
begeleiders niet kwijt te raken.
Zij worden beloond volgens de Cao Gehandicaptenzorg.
Jaarlijks vindt er een individueel loopbaan/ functioneringsgesprek plaats tussen de
bestuursleden en de beide leidinggevenden, van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.
Medewerkers
De medewerkers zijn verdeeld in begeleiders en persoonlijk begeleiders. Een begeleider
in verantwoordelijk voor de verzorging van de kinderen en organiseert en coördineert
activiteiten die aansluiten op de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. Een
persoonlijk begeleider is naast bovengenoemde taken eerste aanspreekpunt van ouders
en betrokken disciplines en is verantwoordelijk voor het schrijven en bijstellen van de
persoonlijk plannen van een aantal kinderen, het aansturen van de begeleiders en het
organiseren en voorzitten van de jaarlijkse multidisciplinaire overleggen rondom de
kinderen.
Er wordt een arbeidsovereenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. De
medewerkers binnen stichting Mees worden beloond volgens de CAO
Gehandicaptenzorg. Jaarlijks vindt er een individueel loopbaan/functioneringsgesprek
plaats tussen de leidinggevenden en de medewerkers. Hiervan wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag komt in het bezit van de medewerkers.
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Vrijwilligers
Vrijwilligers voeren onder supervisie van een geschoolde begeleider begeleidingstaken
uit. Indien ouders schriftelijk goedkeuring hebben gegeven mogen vrijwilligers er
zonder begeleiding met kinderen op uit.
De vrijwilligers sluiten een schriftelijke overeenkomst af met stichting Mees. Ze krijgen
geen financiële vergoeding maar kunnen wel aanspraak maken op en vergoeding voor
onkosten. Gedurende het jaar worden ze op gepaste wijze beloond en bedankt voor hun
inzet.
De bestuurders en commissieleden vallen onder de vrijwilligersverzekering van de
gemeente Breda.
Vrijwilliger en mantelzorgers in de gemeente Breda zijn voor de voor schade die
ontstaat tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk automatisch verzekerd via de
vrijwilligersverzekering. De inhoud, voorwaarden en het schadeformulier zijn te vinden
op de website van Breda Actief. Je hoeft je hier als vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie
niet voor aan te melden en ontvangt ook geen polis. De kosten voor deze verzekering
worden betaald door de gemeente Breda.
Stagiaires
Stagiaires komen om te leren, zij staan altijd boventallig.
Via de school wordt er een stageovereenkomst opgesteld tussen de stagiaire en stichting
Mees. Vaak zijn ze via de school verzekerd. Stagiaires krijgen geen stagevergoeding, ze
krijgen indien gewenst wel reiskostenvergoeding.
De stagiaires worden begeleid door een geschoolde begeleider. Indien er een
schriftelijke toestemming is gegeven door ouders mogen stagiaires zonder begeleiding
met kinderen op pad.
Er vinden maandelijks voortgangsgesprekken plaats tussen de stagebegeleider en de
stagiaire. Minimaal 1 maal per jaar vindt er een beoordelingsgesprek plaats tussen de
stagiaire, de school en de stagebegeleider van stichting Mees.
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