
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

DIRECTEUR 
In verband met het vertrek van onze huidige directeur zoeken wij een verbindend leider, die hem kan 

opvolgen. We zoeken een man of vrouw die inspireert, vertrouwen wekt, de mens en zijn of haar 

talenten centraal stelt en die medewerkers laat schitteren in hun werk.  

 

> OVER BAANBREKERS 

Baanbrekers is de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij Baanbrekers draait alles om mensen en om 

werk. Wij koppelen met succes talenten aan werk en werkgevers. Hierbij gaan wij uit van duurzame 

samenwerking en sociale innovatie. De mens en het versterken van hun talenten, mogelijkheden en 

zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Het uiteindelijke doel van Baanbrekers is mensen met en 

zonder beperkingen volwaardig te laten meedoen aan de maatschappij en aan werk. Baanbrekers 

maakt écht werk van werk. Dat doen we op een klant- en mensgerichte manier. Baanbrekers is sterk 

in mens en werk!  

 

> DE UITDAGING  

Als directeur ben je eindverantwoordelijk voor de hele organisatie. Samen met het 

managementteam geef je leiding aan de kerntaken van Baanbrekers: re-integratie en participatie, 

het leveren van dienstverlening aan werkgevers (inclusief het uitvoeren van (productie)werk) en 

inkomensondersteuning. Om dit goed te kunnen doen, zorg je ervoor dat de organisatie staat, dat 

‘het huis op orde is’ en dat medewerkers optimaal tot hun recht komen. Eind 2018 stelde het 

algemeen bestuur het koersdocument `Kom in beweging` vast (kijk voor dit koersdocument op 

www.baanbrekers.org/koers). Jij omarmt en bouwt verder door op deze gekozen koers. Op dit 

moment zit de organisatie midden in het verandertraject dat naar aanleiding van deze koers is 

ingezet. De verdere vormgeving hiervan wordt de belangrijkste uitdaging voor jou.  

 

Je zorgt voor de doorontwikkeling van het strategisch beleid. Je hanteert hierbij een duidelijke visie 

op het sociaal domein, gericht op participatie en inclusiviteit. Het signaleren van in- en externe 

ontwikkelingen en de koppeling met de beleidslijn hoort hier ook bij. Je vertaalt de strategische 

doelstellingen naar andere beleidsterreinen, waarbij je verbinding maakt met de samenwerkende 

gemeenten, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.  

 

In de regio ben jij het ‘gezicht’ van Baanbrekers en zoek je je natuurlijke partners zoals bijvoorbeeld 

andere werkbedrijven geregeld op voor overleg en afstemming. Dat geldt ook voor de relatie met de 

arbeidsmarktregio. Verder stimuleer je de samenwerking binnen de organisatie, bevorder je eenheid 

in denken en handelen en bewaak je de continuïteit van de organisatie.  

 

https://www.baanbrekers.org/koers/


 

 

> DIT ZOEKEN WIJ  

Voor deze stevige positie zoeken wij een kandidaat met  

 een academisch werk- en denkniveau en relevante werkervaring;   

 een sterk bedrijfskundig en bedrijfseconomisch inzicht (verkregen door opleiding en 
ervaring);  

 ervaring met verandermanagement; 

 een goed gevoel voor politieke verhoudingen;  

 bekendheid met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;  

 een goede kennis van trends en ontwikkelingen in het sociaal domein.  
 

Als persoon ben je hands-on, besluitvaardig en zakelijk. Je bent een echte kartrekker, inspirator en 

hebt een coachende manier van leidinggeven. Je hebt een groot sociaal hart en je voelt je betrokken 

bij de doelgroep. 

 

Je herkent je in onze kernwaarden: professionaliteit, ondernemerschap en samenwerken. 

> DIT BIEDEN WIJ  

 Wij bieden mooi en uitdagend werk in een innovatieve en moderne organisatie, die midden 
in de samenleving staat en die continu in beweging is.  

 Je treedt in dienst bij SBW en wordt vanuit SBW gedetacheerd naar Baanbrekers. 

 Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring en bedraagt maximaal 8.260 euro 
bruto bij een volledige werkweek (cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties).  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel met:  
o Ronald Bakker, voorzitter Dagelijks Bestuur, 0416 68 38 11 
o Claudia van der Wel, manager Re-integratie & Participatie, 06 15 03 73 80   
o Eric van Agt, manager Inkomensondersteuning, 06 29 24 59 56  
o Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O, telefoonnummer 06 57 56 06 09. 

 Wil je solliciteren? Mail je motivatiebrief en CV dan voor 1 februari a.s. naar:  
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk het volgende 
centraal te stellen: je visie op de participatiewet waarmee je tevens een inkijkje geeft in je 
persoonlijkheid en drijfveren. Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer: 20-02. 

 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

http://www.baanbrekers.org/
mailto:sollicitatie@sbw-waalwijk.nl

