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Toelichting
1.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de directeurbestuurder en staat hem met raad ter zijde.
De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Radius en haar maatschappelijke
doelstelling.

2.

De Directeur/bestuurder is belast met het besturen van Radius en draagt de verantwoordelijkheid voor
de algemene gang van zaken binnen Radius en voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen,
de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven
van de wet- en regelgeving.

3.

Het Hoofd financiën en de Adjunct-directeur zijn naast de directeur/bestuurder mede belast met het
voorbereiden en realiseren van tactisch en strategische beleid van Radius en verder met het
coördineren van de interne bedrijfsvoering . Zij sturen verschillende afdelingen aan, als ook een deel
van de teamleiders. Zij onderhouden interne en externe contacten. Zij zijn mede belast met het behalen
van de inhoudelijke en financiële doelstellingen. Beiden vallen onder de directeur/bestuurder.

4.

De beleidsmedewerkers hebben een combinatiefunctie van staftaken (bijv. PR), beleidsvoorbereidende
taken (bijv. m.b.t. nieuwe projecten als Zilveren Kracht Centrale en POM) en coördinerende lijntaken
(bijv. computer-/internetcafé’s of meldpunten).

5.

De teamleider ouderenadvies werkt met de medewerkers zowel in Leiden als in Oegstgeest. De TL geeft
leiding aan de ouderenadviseurs en de medewerkers financiële dienstverlening. Onder deze afdeling
vallen eveneens de vrijwilligers van de welzijnsbezoeken en meldpunten.

6.

De teamleider wijkwerk werkt met de medewerkers zowel in Leiden als in Oegstgeest. De TL is
verantwoordelijk voor de (agogische) wijkmedewerkers. De ondersteunende medewerkers (receptie en
schoonmaak) en alle vrijwilligers van eettafels, ontmoetingskringen, ontmoetings- en
voorlichtingsactiviteiten etc. vallen onder de wijkmedewerkers.

7.

De teamleider regionale diensten werkt met de medewerkers zowel in Leiden als in Oegstgeest. De TL
geeft leiding aan de door meewerkende voormannen/–vrouwen gecoördineerde afdelingen Tafeltje Dek
Je, personenalarmering, vervoer en klussendienst. De dorpsbus in Oegstgeest wordt om praktische
redenen vanuit Oegstgeest gecoördineerd. De BoodschappenPlusBus heeft als eenzaamheidsproject
een coördinator. Alle betrokken vrijwilligers vallen rechtstreeks onder de meewerkende voormannen en
vrouwen (TDJ, vervoer, klussendienst).

8.

De teamleider dagverzorging en Dagprogramma senioren werkt met de medewerkers in Leiden. De
dagverzorging is een samenwerkingsproject tussen Radius en ActiVite. De TL geeft leiding aan de
activiteitenbegeleiders. De vrijwilligers vallen onder de activiteitenbegeleiders.

9. De Raad van Meedenkers bestaat uit cliënten, vrijwilligers, onafhankelijke burgers, mantelzorgers enz.
en denkt mee met het beleid van Radius vanuit het perspectief van de cliënt/deelnemer. De
directeur/bestuurder zit de Raad voor.

