
 

Teamleider Preventie Ondersteuning Welzijn  
24 - 28 uur per week 

 
 
 

 
 
In jouw rol als teamleider is het belangrijk dat je het leuk vindt medewerkers te coachen en 
daarmee het beste uit medewerkers te halen. Je stimuleert en ondersteunt het Preventie 
Ondersteuning Welzijn-team in eigenaarschap, je bent makkelijk benaderbaar en geeft 
professionals de ruimte. Uiteraard weet je prioriteiten te stellen en zorg je dat het werk soepel 
verloopt. Je bent als Teamleider Welzijn POWer-team lid van het Management Team van MENS De 
Bilt. 

 
Wat ga je doen? 
Als Teamleider ondersteun, faciliteer en bewaak je de resultaten van het POWer-team. Dit doe je 
binnen de kaders en volgens de werkafspraken die zijn vastgesteld. De werkzaamheden die daarbij 
horen zijn divers: 

• Je onderhoudt de externe contacten namens het team 
• Je maakt namens het team afspraken met de gemeente over de opdrachtovereenkomst 
• Je zorgt dat het team goed gepositioneerd is binnen het sociaal domein van de gemeente De 

Bilt 
• Je stelt, samen met het team, de inhoudelijke richting vast en stelt per werksoort en per wijk 

jaarlijks de doelen en beoogde resultaten vast. Je bewaakt daarbij de PDCA-cyclus 
• Je zorgt dat het team voldoende gefaciliteerd is om het werk te doen en de beoogde 

resultaten te behalen 
• Je zorgt dat je goed geïnformeerd bent en weet wat er speelt binnen het team 
• Je neemt deel aan het MT 
• Je informeert het team over relevante ontwikkelingen in de organisatie / gemeente 
• Je bewaakt de professionele ontwikkeling, de behaalde resultaten en de kwaliteit van werken 
• Je bent vraagbaak voor de teamleden 
• Je begeleidt de teams naar een grotere mate van zelforganisatie 
• Je begeleidt de teams bij de transitie naar wijkgericht werken. 

Wie ben je? 
• Je bent goed en makkelijk benaderbaar 
• Je hebt een coachende manier van leidinggeven 
• Je geeft professionals de ruimte 
• Je hebt affiniteit met sport, mantelzorg en sociaal werk 
• Je bent in staat richting en structuur aan te brengen en hebt een helikopterview 
• Je hebt een stimulerende en enthousiasmerende houding 

 
Wat vragen wij? 

• Je hebt een opleiding op het gebied van sociaal werk, (sport)management en/of 
organisatiekunde op HBO-niveau, aangevuld met een post hbo managementopleiding 

• Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de vakgebieden buurtsport, 
mantelzorgondersteuning en sociaal werk 



 

• Je kent verschillende methodieken, waaronder in ieder geval positieve gezondheid 
• Je hebt kennis van en inzicht in de zakelijke kant van het werk: begrotingen, financiën, 

wettelijke regelingen 
• Je bent bekend met talentgericht werken 
• Je bent bekend met resultaatgericht werken in het sociaal domein en beschikt over kennis 

van procesmatig werken en werken met kpi’s  
 
Wat bieden wij? 

• Een inhoudelijk uitdagende, maatschappelijk betrokken functie 
• Een enthousiast team en een overzichtelijke, betrokken organisatie 
• Een aanstelling voor de periode van 1 jaar met kans op vast dienstverband in de toekomst 
• Salarisschaal 11 van CAO Sociaal Werk  
• Individueel Keuze Budget welke je kan besteden aan het kopen van extra verlof of uitbetalen 

van extra salaris ter hoogte van ongeveer 19% van je bruto salaris 
• Loopbaanbudget 
• Fietsplan 
• Goede pensioenregeling in het pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 
Wie zijn wij? 
MENS De Bilt is de Biltse organisatie voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Jeugdwet en Welzijn. MENS De Bilt is georganiseerd in drie teams: Team POW, Sociaal 
Team en het CJG (Jeugdteam). Bij het Sociaal Team kunnen inwoners van de gemeente De Bilt zich 
melden met vragen over zorg, wonen en welzijn. 

 
Heb je interesse in deze uitdagende functie? 
Solliciteer dan direct! Je kan je sollicitatiebrief en CV mailen naar Marijke Nijzink (HR-Adviseur) 
m.nijzink@mensdebilt.nl 
Meer informatie is te verkrijgen bij Patty van Ziel, Teamleider Welzijn POWer-team a.i. 
telefoonnummer: 06 -29458243. 
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