
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid  

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een ervaren 

TEAMLEIDER 

INKOMENSONDERSTEUNING 

(36 uur per week) 

Baanbrekers is op zoek naar een ervaren teamleider voor het organisatieonderdeel 
Inkomensondersteuning. De teamleider gaat, samen met de collega-teamleider en de manager van 
Inkomensondersteuning op basis van de ingezette analyse van processen, een inhoudelijke bijdrage 
leveren aan de herinrichting van het organisatieonderdeel Inkomensondersteuning. Een herverdeling 
van de diverse disciplines van het organisatieonderdeel Inkomensondersteuning onder de 
teamleiders kan daarvan een gevolg zijn. 
 
> TAKENPAKKET: 
De teamleider heeft, naast de inhoudelijke bijdrage aan de verandering en herinrichting bij het 
organisatieonderdeel Inkomensondersteuning, de volgende taken: 

 het aansturen en coachen van de teamleden;  

 het opstellen van teamplannen in aansluiting op het plan van het organisatieonderdeel;  

 het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling; 

 het signaleren aan de manager van knelpunten met betrekking tot de realisatie van 
resultaten van het team en het doen van aanbevelingen;  

 het begeleiden op teamniveau van de implementatie van veranderingen en vernieuwingen;  

 het bemiddelen tussen organisatie en cliënt in het geval van een klacht;  

 het afstemmen organisatiebreed van vakinhoudelijke taken en het bewaken ervan; 

 het zorgdragen voor de uitvoering van het personeelsbeleid; 

 het uitvoeren van de HR-cyclus. 
 
> WIJ VRAGEN: 
De teamleider Inkomensondersteuning die wij zoeken: 

 heeft een hbo werk- en denk niveau en bedrijfskundig inzicht/ervaring in/met de processen 
van het sociaal domein;  

 is een bouwer en verbinder;  

 heeft ervaring in een leidinggevende functie en het leidinggeven aan teams;  

 heeft een situationele stijl van leidinggeven;  

 heeft trainingen gevolgd in leidinggeven en coachen;  

 heeft ervaring in het aangaan en implementeren van veranderingen;  



 

 

 is communicatief vaardig;  

 is analytisch sterk;  

 is stressbestendig. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Salarisschaal 11 (minimaal 3.348 euro en maximaal 4.859 euro bruto per maand bij een 
volledige werkweek). Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals fietsenplan, betaald 
ouderschapsverlof, koop/verkoop van verlof, premievrije pensioenopbouw, individueel 
keuze budget (IKB). 

 Het betreft vooralsnog een tijdelijke baan voor de duur van een jaar. Er is uitzicht op een 
dienstverband voor onbepaalde tijd. 

 Een dienstverband bij SBW met een detachering naar Baanbrekers 

 Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure 
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning: 0416 67 10 50, 
ericvanagt@baanbrekers.org of met Mariska Verbraak, P&O adviseur: 0416 67 15 73, 
mariskaverbraak@baanbrekers.org 

Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 1 oktober a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het 
vacaturenummer: 19-28. 

Wij vragen deze vacature gelijktijdig intern en extern uit.  
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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