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Gemeenschappelijk Regeling PlusTeam 

De gemeenten hebben als gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de 

zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare burgers en het creëren 

van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en 

jeugdigen in hun gemeenten. De doelen van de transformatie zijn leidend. 

Belangrijk is dat alle (professionele) betrokkenen de gezinsleden optimaal 

informeren, zodat zij telkens weer hun eigen keuzes kunnen maken, 

binnen hun eigen normen en waarden, mits de veiligheid gegarandeerd is.  

 

Het PlusTeam heeft als voorliggende voorziening de twee lokale Centra’s 

voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Geldrop-

Mierlo en Waalre. Het PlusTeam biedt huishoudens met complexe en/of 

meervoudige vragen ondersteuning op basis van 1 huishouden, 1 

ondersteuningsplan. Ook kunnen zij op basis van het ondersteuningsplan 

specialistische zorg zelf bieden of indiceren. Het PT ondersteunt of 

faciliteert het gezin bij het voeren van eigen regie. 

 

GR PlusTeam (verder PlusTeam) bestaat uit 35 medewerkers waarvan het 

grootste deel professionele hulpverleners, met diverse specialisaties, die 

de kwetsbare burgers in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre 

(tijdelijk) ondersteunen. Zij doen dit zodat zij weer op eigen kracht of in 

samenwerking met hun sociaal netwerk, voldoende samen redzaam zijn en 

blijven, volgens het principe: “Zo licht als het kan en zo zwaar als het 

moet”.   

Binnen de organisatie geldt de parallel met de bewoners waarmee ze 

werken: “We praten niet over maar met….” dat betekent dat het team 

gezamenlijk verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de 

kwaliteitsverbetering van de organisatie.  

Ieder draagt vanuit zijn eigen kwaliteiten en specifieke deskundigheid 

hieraan bij. Per gezin wordt in wisselende duo’s gewerkt, om steeds te 

blijven leren en elkaar kritisch te kunnen bevragen.  

PlusTeam is een platte organisatie met korte lijnen. Een aantal taken in de 

bedrijfsvoering, zoals financiën, zijn ondergebracht bij een andere 

organisatie. PlusTeam werkt nauw samen met partners in de (jeugd)zorg 

en andere stakeholders. 

De kernwaarden van de organisatie zijn: dynamisch, respectvol, integer, 

authenticiteit en erkenning geven. 

 

Rol van de directeur 

Je bent eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie en 

legt verantwoording af en rapporteert aan het bestuur van PlusTeam. Je 

vervult de rol van WOR-bestuurder. Plusteam heeft geen formele OR, 

maar een PVT (PersoneelsVertegenWoordiging) met de WOR- 

bevoegdheden.  

 

Wat ga je doen? 

Als directeur heb je de volgende hoofdtaken: 

- Het informeren, adviseren en ondersteunen van het dagelijks en 

algemeen bestuur.  

- Samen ontwikkelen en tot uitvoering (doen) brengen van de 

strategie van de organisatie, het beleid en de besluiten van het 

bestuur, op basis van de visies van de gemeenten.  

- Het realiseren van financiële doelstellingen binnen de organisatie 

en het waarborgen dat de dienstverlening van de organisatie op 

korte en lange termijn aansluit bij marktontwikkelingen en -

eisen.  

- Verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het 

strategische beleid en draagt concern eindverantwoordelijkheid 

in afstemming met adjunct-directeur.  

- Processen interne organisatie faciliteren: schept 

randvoorwaarden, lost calamiteiten op en neemt deel aan 

diverse overleggen en samenwerkingsverbanden. 

Geerts & Partners is voor de gemeenschappelijke regeling PlusTeam op zoek naar een directeur. Vind jij het een uitdaging om 
leiding te geven aan een kleine organisatie en de rol van adviseur voor het bestuur te vervullen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Waarom PlusTeam? 

+ Maatschappelijke waarde 

+ Mensgericht 

+ Dynamisch 

+ Bevlogen 
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- Contacten onderhouden: op gemeentelijk, regionaal en landelijk 

niveau. Voert onderhandelingen, verzorgt acquisitie en public 

relations. Is ambassadeur van de organisatie. 

 

Jouw profiel 

Je bent een mensgerichte manager, zichtbaar en toegankelijk. Je faciliteert 

je medewerkers, bent open en transparant en communiceert duidelijk. Je 

durft je kwetsbaar op te stellen en staat open voor feedback.  

Je hebt een visie op het anders organiseren van de (Jeugd)zorg en bent in 

staat die te vertalen naar de uitvoering. Je weet wat er speelt, waar 

medewerkers in de praktijk mee te maken krijgen, biedt een luisterend oor 

en hebt oog voor hun persoonlijke ontwikkeling. 

Een verbinder, die makkelijk schakelt tussen verschillende niveaus en 

organisaties. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt omgaan met 

verschillende -soms tegengestelde- belangen. Een netwerker, die relaties 

weet te benutten. Je beschikt over relativeringsvermogen en met jouw 

humor weet je eventuele spanningen te verminderen.  

 

Gevraagd wordt: 

- HBO+/Academisch werk- en denkniveau. 

- Ruime managementervaring. 

- Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving. 

- Kennis dan wel affiniteit met Jeugdzorg/sociaal domein. 

 

PlusTeam biedt: 

Werken in een dynamische omgeving met complexe vraagstukken. Samen 

met je team van bevlogen medewerkers kun je echt van toegevoegde 

waarde zijn. Er wordt hybride gewerkt. Een salaris dat afhankelijk van 

opleiding en ervaring maximaal € 6.628, - bruto per maand (schaal 13 cao 

Sociaal Werk) bedraagt bij een 36-urige werkweek.  

 

Kies jij voor PlusTeam? 

Enthousiast geworden en herken jij je in dit profiel? Solliciteer dan voor  

1 mei 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

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

 

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit 

voor een online voorgesprek met Carelien Liebrecht, senior-adviseur. 

 

De voorgesprekken (online) vinden plaats op 2 en 4 mei 2022.  De 

gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 16 en 17. Zodra de 

data bekend zijn worden die op onze website gepubliceerd. 

 

Wil je meer informatie over de functie? Bel dan met Carelien Liebrecht, 

bereikbaar op 06 21 29 76 33 of 013 20 71 006.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

 

 

    

 

 HBO+/WO werk- en denkniveau 

    max. € 6.628, - bij 36 uur p/w 

  28-32 uur per week 

 ruime managementervaring 

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

