
 

 
1 

TEAMMANAGER INKOMEN BACKOFFICE  
WEENER XL, GEMEENTE ’S-HERTOGENBOSCH 
 

Weener XL 

Voor werkgevers is Weener XL dé partij om sociaal rendabel ondernemen 

vorm te geven. Ze beschikt over een divers bestand van werkzoekenden 

en biedt advies & begeleiding. Daarnaast wordt werk aan hen uitbesteed 

op het gebied van Post & Logistiek, Verpakken & Assemblage, Terrein- en 

Groenonderhoud en ze bieden diensten op maat aan. Weener XL stelt zich 

tot doel mensen uit de gemeente 's-Hertogenbosch met een afstand tot 

de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk of te laten participeren naar 

vermogen. 

Bij Weener XL werken ruim 2.000 mensen. Ongeveer 300 ambtenaren, 

800 medewerkers met een SW-dienstverband, 50 mensen in een 

werkervaringsplaats en 100 mensen bij re-integratievoorziening Aan de 

slag. Meer dan 600 mensen zijn aan het werk met loonkostensubsidie. Via 

de regeling Beschut Werk hebben ze 130 mensen kunnen plaatsen. Ook 

participeren bijna 500 mensen als vrijwilliger, mantelzorger of via 

arbeidsmatige dagbesteding. 

De dagelijkse leiding is in handen van het SMT bestaande uit de 

sectordirecteur, 5 afdelingshoofden, de personeelsmanager en de 

sectorcontroller. 

 

Afdeling Werk en Dienstverlening 

Bij Weener XL ligt de lat hoog. Weener XL is ambitieus: willen op het 

gebied van Werk & Inkomen tot de top van Nederland blijven behoren. Ze 

werken hard om de beste dienstverlening voor haar klanten te leveren. 

Dat doen ze o.a. met vernieuwende, landelijk aansprekende 

werkconcepten. Werken op basis van bewezen effectiviteit. Jouw team 

Inkomen Backoffice (BO) draagt daarin specifiek bij aan het realiseren van 

rechtmatig uitkeren met een hart voor dienstverlening aan de 

bijstandsgerechtigde. 

 

De afdeling Werk en Dienstverlening bestaat naast het team Inkomen 

Backoffice uit de teams Werk & Poort, Werk & Handhaving en Inkomen 

Front-Office. Kerntaken van de afdeling zijn het toeleiden van 

werkzoekenden naar werk, het verstrekken van een (tijdelijk) inkomen en 

het (financieel) ondersteunen van burgers met een laag inkomen en/of 

belemmering. Kijk eens op de website voor meer informatie over de 

organisatie www.weenerxl.nl. 

 

Wat ga je doen? 

In deze functie geef je integraal leiding aan de dagelijkse processen van het 

team Inkomen Backoffice. Dit doe je situationeel en resultaatgericht aan 

een team van ongeveer 23 fte. Hierbij stimuleer en faciliteer je het team 

om verantwoordelijk te zijn voor de eigen taken en doelen. Het team 

Inkomen Backoffice bestaat uit de subteams: administratie (3 fte), 

medewerkers inkomen (8,51 fte), specialisten inkomen (4,85 fte) , 

medewerkers kwaliteitszorg Inkomen (3,25 fte) en medewerker incasso (1 

fte.). Je wordt hierbij ondersteund door een coördinator. Je draagt zorg 

voor de afstemming met andere teams/afdelingen binnen de organisatie 

en met externe partners (zowel op inhoud van de producten als op 

procedures en werkafspraken).  

 

Nadrukkelijk wordt je aandacht gevraagd voor de doorontwikkeling van: 

- Uitvoering van het jaarwerk en de borging van de (financiële) 

uitkeringsadministratie zoals o.a. debiteurenadministratie. 

- Borging van kwaliteit van processen en besluiten op het gebied van 

Inkomen waarbij de menselijke maat niet uit het oog verloren wordt. 

- Uitvoering van het debiteurenbeheer. 

Geerts & Partners zoekt voor de gemeente ’s-Hertogenbosch, een teammanager Inkomen Backoffice. Ben jij op zoek 
naar een functie waarin je jouw kwaliteiten als verbinder volop kunt inzetten in combinatie met het verbeteren van 
de dienstverlening, procesoptimalisatie en bestendiging? Dan zijn we op zoek naar jou! 

 

Waarom Weener XL? 

+ Maatschappelijk ondernemen 

+ Draait om mensen 

+ Vernieuwen/verbeteren 

+ Iedereen doet mee! 

http://www.weenerxl.nl/
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- De integrale werkwijze van het team waarbij de uitkerings-

gerechtigden centraal staan. 

- Resultaatgericht werken. 

Daarnaast ligt er voor jou als teamleider een uitdaging op:  

- Het implementeren van digitale dienstverlening (t.b.v. klanten die al 

een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet). 

- De opgave op het gebied van teamontwikkeling waaronder het 

begeleiden in veranderprocessen. Hierbij het stimuleren van 

medewerkers om oplossingsgericht te denken en 

verantwoordelijkheid te nemen op basis van een gezond vertrouwen. 

 

Jouw profiel 

Je bent een enthousiaste, ervaren en gedreven manager, een verbinder, 

die mensen makkelijk meeneemt. Daarbij beschik je over empathisch 

vermogen. Je motiveert het team, coacht en begeleidt ze door 

veranderingen. Ben je in staat medewerkers in hun kracht te zetten, 

flexibel en stressbestendig. 

Je hebt gevoel voor cijfers en bent sparringpartner voor de financiële 

afdeling. Je brengt je inhoudelijke kennis en expertise in en hebt gevoel bij 

processen en processturing. 

Je beschikt over goede communicatieve- en schriftelijke vaardigheden. Je 

durft zelfstandig beslissingen te nemen en te prioriteren. Je bent 

overtuigend, daadkrachtig en kunt inventief optreden.  

Je schakelt makkelijk tussen verschillende medewerkers en klanten in de 

breedste zin van het woord: collega’s, verschillende doelgroepen, het 

college van burgemeesters en wethouders en regionale partners. 

 

Je herkent jezelf in de 6 kernwaarden: afspraak is afspraak, resultaatgericht,  

ondernemerschap, teamwork, respect, integriteit en openheid. 

 

 

 

Gevraagd wordt: 

- Hbo+/academisch werk- en denkniveau (bedrijfskundig). 

- Ervaring met verandermanagement. 

- 3 à 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. 

- Ervaring hebben in het aan sturen van een relatief groot team 

met verschillende aandachtsgebieden en functies.  

- Ervaring met of het snel eigen kunnen maken van de 

Participatiewet 

- Kennis van bedrijfsprocessen waarbij het gaat om financiële 

diensten en het sociaal domein is een pré. 

 

Weener XL biedt: 

Een functie waarbij jouw kennis en vaardigheden maximaal worden 

uitgedaagd en waar je op verschillende manieren kan bijdragen aan de 

missie om inwoners uit ’s-Hertogenbosch met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te laten werken of participeren naar vermogen. Ruimte om   

jezelf zowel op persoonlijk als op professioneel vlak te ontwikkelen. 

Een salaris dat afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.103, - 

bruto per maand (uitloopschaal 12) bedraagt. Een vrij besteedbaar 

keuzebudget van 17,05% van je salaris. Je krijgt hierdoor meer 

keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste 

past bij je levensfase en persoonlijke wensen. Tegemoetkoming van 80% 

van de reiskosten woon-werkverkeer als je met het openbaar vervoer naar 

het werk komt. Een Iphone, laptop en aansluiting bij ABP-

keuzepensioenfonds. 

 

Kies jij voor Weener XL? 

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

 14 april 2022 en upload je cv en motivatie via onze website: 

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

Gevraagd wordt: 

     HBO+/WO werk- en denkniveau              

      36 uur 

         3-4 jaar ervaring in vergelijkbare functie 

 

Procedure: 

Kort na het verstrijken van de reactietermijn nodigen 

wij kandidaten uit voor een online voorgesprek. 

De voorgesprekken (online) vinden plaats op 20 en 

21 april 2022.  De gesprekken bij de opdrachtgever 

vinden plaats in week 19 en 20. 

 

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. 

 

 

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

