
 

 

Dan ben jij misschien de 

ERVAREN TEAMLEIDER INKOMEN 
die wij zoeken voor ons organisatieonderdeel  

Re-integratie & Participatie en Inkomensondersteuning! 

Een belangrijk onderdeel van je functie is de transitie bij Inkomensondersteuning naar een 
toekomstbestendige manier van werken. Dat doe je niet alleen, maar samen met de collega-
teamleiders en de manager van Re-integratie & Participatie en Inkomen. 

 
Dit is jouw werk: 

• De teamleden aansturen en coachen. 

• Je stelt teamplannen op die aansluiten bij het plan van het organisatieonderdeel. 

• Bijdragen aan beleidsontwikkeling. 

• Je ziet knelpunten in de resultaten van je team en doet aanbevelingen voor verbetering. 

• Veranderingen en vernieuwingen begeleiden in je team. 

• Bij een klacht bemiddel je tussen organisatie en cliënt. 

• Vakinhoudelijke taken stem je af en bewaak je, organisatiebreed. 

• Zorgen dat het personeelsbeleid en de HR-cyclus worden uitgevoerd. 
 

Dit ben jij: 

• Je werkt en denkt op hbo-niveau. 

• Je hebt ervaring met de Participatiewet en kent de bedrijfsprocessen in het sociaal domein. 

• Je hebt ervaring met veranderprocessen. 

• Bouwen en verbinden kenmerken jouw karakter. 

• Je bent een ervaren leidinggevende, jouw stijl van leidinggeven is situationeel. 

• Veranderingen doorvoeren heeft geen geheimen voor jou. 

• Je bent communicatief vaardig en kunt goed tegen stress. 

• Je kunt goed analyseren. 
 



 

Dit krijg jij: 

• Mooi en belangrijk werk midden in de maatschappij. 

• Een prettige en informele werksfeer. 

• Een baan voor 36 uur per week voor twaalf maanden. Bij goed functioneren kan het een vast 
dienstverband worden. 

• Een goed salaris in schaal 11: minimaal 3.561 euro en maximaal 5.169 euro bruto per maand 
bij een volledige werkweek (afhankelijk van opleiding en ervaring). 

• Moderne arbeidsvoorwaarden. Denk aan koop en verkoop van verlof, opleidingsfaciliteiten, 
individueel keuze budget van 15,55 procent en een premievrij pensioen. 

• Een dienstverband bij SBW. Dit is een stichting van Baanbrekers. 

• Een assessment kan onderdeel zijn van de procedure. 
 
Wil je meer weten of solliciteren? 

Wil je meer weten over Baanbrekers? Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie? Bel dan met Claudia van der Wel, manager Re-integratie & 
Participatie en Inkomen (0416 67 10 00) of met Saskia van Huijgevoort, senior P&O adviseur (0416 67 
10 00). 

Wil je solliciteren? Ga dan naar www.baanbrekers.org/solliciteer. Hier kun je digitaal jouw brief en 
CV naar ons toesturen. Je kunt tot maandag 24 januari 2022 solliciteren. Vergeet niet het 
vacaturenummer te vermelden: 22-01. Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. Bij 
gelijke geschiktheid gaan interne sollicitanten voor. 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

