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TEAMLEIDER AFDELING VOLWASSENEN  
GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Met haar circa 150.000 inwoners is ’s-Hertogenbosch een dynamische 

gemeente. Een stad waar mensen zich thuis voelen. Geliefd om haar 

gezichtsbepalende cultuurhistorie, om haar Bourgondische levendigheid. De 

afgelopen decennia ook meer en meer om haar moderne, dynamische en 

bedrijvige karakter. Een stad met een sterke identiteit. Ook opgebouwd vanuit 

haar functie als hoofdstad van Brabant. Een ontmoetingsstad bij uitstek. Met een 

centrumfunctie in een economisch belangrijke regio, een sportieve en culturele 

uitstraling en een rijke schakering aan bedrijven. Het is een gemeente in 

beweging, met zo’n 100.000 arbeidsplaatsen en een grote vraag naar woon- en 

werklocaties in schaarse ruimte. Het culturele profiel wordt versterkt doordat de 

stad blijft investeren in het eigentijdse en het historische. 

Kenmerkend is de aanwezigheid van het karakteristieke water in de stad, de 

Binnendieze, de Zuid-Willemsvaart, de Dommel en de Aa. De stad is omgeven 

door prachtige stukjes natuur, zoals het Bossche Broek en de Gement, die zorgen 

voor een prettig leefklimaat en een groene oase te midden van stedelijkheid. 
 
De organisatie en sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) 
De ondernemende gemeente wil de komende jaren de relatie met burgers, 

ondernemers en andere organisaties verder intensiveren en versterken. ‘Buiten’ 

is de primaire focus bij alles wat men doet. In de organisatie werken ruim 1.700 

medewerkers en deze is opgebouwd uit 6 sectoren, waaronder de sector 

Maatschappelijke Ontwikkeling. 

 

In de sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) wordt gewerkt aan een sociale 

samenleving, nu en in de toekomst.  

Een samenleving waarin kinderen gezond opgroeien, burgers gezond en met 

plezier in de gemeente leven en wonen, initiatieven worden gestimuleerd en 

ondersteund, eigen talenten en eigen krachten het uitgangspunt zijn.  

 

 

Maar niet het eindpunt; als het nodig is vullen ze aan, zodat iedereen mee kan 

doen. En ze doen het samen: met haar inwoners, met partners en in de regio. 

Om nu en in de toekomst een sociale samenleving te kunnen blijven, willen ze 

tot de best presterende gemeenten in het sociaal domein behoren. Dat vraagt 

om een benadering van MO als ‘zorgbedrijf’ in de brede zin van het woord.  

 

Kernwaarden daarbij zijn klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en efficiëntie.  

 

Klantgericht is echter niet “u vraagt, wij draaien”. Het ontwikkelen en benutten 

van de eigen kracht blijft het uitgangspunt. Ze werken permanent aan 

verbetering en kiezen daarbij voor een LEAN-benadering. Door beleid en 

uitvoering, preventie en ondersteuning samen te brengen, innoveren ze sneller 

en beter. Hun motto is ‘zakelijk met een sociaal hart’. 

 

Binnen het Zorgbedrijf werken mens- en resultaatgerichte leiders die sturen op 

persoonlijk leiderschap, eigenaarschap, resultaat, lol en trots. Leiders die een 

team kunnen motiveren, inspireren en sturen. Dit doen ze met ‘lol en trots’.  

 

De afdeling Volwassenen 
De afdeling met ruim 100 medewerkers bestaat uit 5 teams, te weten: 2 teams 

Toegang & Regie Ontwikkeling & Realisatie, Toegang Wmo, Service & Kwaliteit, 

elk met een teamleider. Het afdelingshoofd vormt samen met de teamleider het 

management en staan samen voor de resultaten van de afdeling. Daarnaast 

wordt o.a. nauw samengewerkt met de afdeling Jeugd, waar de ondersteuning is 

ondergebracht voor beide afdelingen. De afdeling houdt zich bezig met de 

uitvoering van de Wmo in de volle breedte, van beleid tot uitvoering en van 

voorliggend veld/preventie tot zorg. 

 

 

Geerts & Partners is in opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch op zoek naar een teamleider voor de afdeling 
Volwassenen voor de sector Maatschappelijke Ontwikkeling. Een bedrijfsmatige manager met hart voor de zaak. 

Functie-eisen 

+ Academisch werk- en 
denkniveau. 

+ Minimaal 3 jaar werkervaring 
als leidinggevende van ervaren 
professionals. 

+ Ervaring in het sturen op 
caseload en ‘productie’. 

+ Ervaring en een visie op het 
optimaliseren van de 
bedrijfsvoering. 

+ Affiniteit met de doelgroep. 
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TEAMLEIDER AFDELING VOLWASSENEN  
GEMEENTE ‘S-HERTOGENBOSCH 

Wat ga je doen? 
Als teamleider van het team geef je op een stimulerende en coachende manier 

leiding, je bent hierbij eerste aanspreekpunt voor personele aangelegenheden 

van medewerkers binnen je team.  

 

Als teamleider weet je procesmatig te sturen op resultaat waarbij je inhoud niet 

uit het oog verliest. Je vervult je rol als integraal teamleider op een natuurlijke en 

inspirerende wijze. Hieronder verstaan we dat je, gesterkt met inhoudelijke 

kennis en kunde, richting geeft aan de strategie van je domein. Je kan hierin 

geloofwaardig optreden naar je interne en externe stakeholders toe. Je doet dit 

met flair en van nature. 

 

Op verantwoordelijke wijze stuur je op het verbeteren van de kwaliteit van de 

taak/dienstverlening aan de Bossche inwoners. Je hebt ideeën over een 

adequate bedrijfsvoering en begrijpt wat het betekent om te handelen binnen 

beschikbare (krimpende) rijksbudgetten. Je begrijpt dat het sociaal domein naast 

een inhoudelijke blik, ook de blik van een ‘zorgbedrijf’ nodig heeft en kunt 

hieraan een bijdrage leveren.  

 

Wij zoeken vooral een resultaatgerichte manager die het leuk vindt om bezig te 

zijn met bedrijfsvoering en plezier ervaart in het sturen op- en optimaliseren van 

de productie en caseload. En dit vanuit een mens- en ontwikkelgerichte houding 

richting medewerkers, zodat zij worden gefaciliteerd om het beste uit zichzelf en 

uit de eigen ontwikkeling weten te halen. 

 

Persoonlijk profiel 
Een mensgerichte leider, communicatief sterk, met lef, anderen aanspreekt op 

houding en gedrag, maar zelf ook aanspreekbaar is.  

Je bent in staat om samen met je team te ontwikkelen naar een nieuwe manier 

van (samen)werken in het Sociaal Domein, dat volop in ontwikkeling is. 

Je hebt gevoel voor humor, bent betrouwbaar en bezit een hoog 

verantwoordelijkheidsgevoel. Je weet je staande te houden in het speelveld met 

vele stakeholders. Je bent samenwerkingsgericht, en haalt daar plezier uit, en dit 

in een politiek/bestuurlijke context. 

 

Metafoor zeezeilteam 
Als Afdeling/team hebben we een flinke oversteek te maken in een betrekkelijk 

korte tijd (flink stijgende tekorten, dalende inkomsten); dat lukt alleen met een 

goed op elkaar ingespeeld team, waarbij het gezamenlijk doel boven het eigen 

doel gaat. We laten lef en durf zien. We zetten koers uit en zijn koersvast. We 

houden het doel voor ogen en laveren waar nodig om dat te bereiken. We 

trotseren stormen waar nodig. Iedereen op het schip kent de koers, neemt eigen 

verantwoordelijkheid en kent zijn rol. We stimuleren en ondersteunen eigen 

verantwoordelijkheid binnen de gegeven kaders en rollen. We vertrouwen op 

elkaars deskundigheid. Onderweg blijven we leren en staan we stil bij bereikte 

mijlpalen. 

 
Geboden wordt: 
Werken in een moderne organisatie met ruime mogelijkheden voor persoonlijke 

ontwikkeling en groei. Het salaris is afhankelijk van relevante opleiding en 

ervaring en bedraagt maximaal € 5.169 - bruto per maand (functieschaal 11; 

salarispeil 1 oktober 2020) op basis van een 36-urige werkweek. De gemeente  

’s-Hertogenbosch kent ook de zogenaamde uitloopschaal.  

Daarnaast biedt de gemeente een uitstekend pakket aan secundaire 

arbeidsvoorwaarden (17,05 % IKB).  

 

Procedure informatie 
De voorselectiegesprekken (online) met Carelien vinden plaats op 16 en 19 april 

2021. De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 23 april (1e ronde) en 

266 april 2021  (2de ronde).  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.  

 
Geïnteresseerd? 

 
Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel 

en de kernwaarden? Solliciteer dan uiterlijk voor  

15 april 2021 en upload je sollicitatie via onze 

website: https://www.geerts-partners.nl/vacatures 

 

Wil je meer informatie over de functie bel dan met 

Carelien Liebrecht, senior-adviseur, bereikbaar op 

06 21 29 76 33 of 013 20 71 00 06.  
 


