
 

 
 

Gedreven (aankomend) teamleider/ 
strateeg Maatschappelijke Ontwikkeling 

max. € 5.872,- (schaal 12) 
 
Zwijndrecht (ruim 44.000 inwoners) is een ambitieuze gemeente. Een gemeente waar het net even 
anders kan en mag. Een plek die bruist van de ideeën en waar je alle ruimte krijgt om écht het 
verschil te maken. Een plek waar ontwikkeling centraal staat; die van de samenleving, de 
organisatie én van jou. 
 
Zwijndrecht in ontwikkeling 
Het sociaal domein is volop in beweging. Zwijndrecht heeft daarom voortdurende focus op het 
verbeteren van haar dienstverlening. Dit om haar inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen en de 
beste zorg te kunnen bieden: snel en integraal. Het Transformatieplan Sociaal Domein ‘We zijn 
ervan en doen het samen’ is een leidraad om te werken aan een gezonde sociale basis voor 
inwoners en tegelijk grip op de groeiende zorgvraag en bijbehorende kostenontwikkeling. 
Belangrijke voorwaarden zijn een integrale benadering, laagdrempeligheid en goede 
samenwerking. 
 
Vanwege de nabijheid van grote steden heeft Zwijndrecht te maken met grootstedelijke 
problematiek en zet in op armoedebestrijding en gezond en veilig opgroeien. Vanuit het 
raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ werkt de organisatie aan de bestuurlijke ambities op dit 
vlak. Samen met partners en inwoners werkt men o.m. aan het bereiken van een evenwichtige 
bevolkingssamenstelling, een plek om te wonen en te leven voor iedereen en veilige en leefbare 
buurten.  
 
Wat ga je doen? 
In deze functie word je uitgedaagd in twee rollen: 

• Als teamleider sta je aan de lat voor de dagelijkse aansturing van 10 – 12 mensen van de 
afdeling. Samen met je collega-teamleider heb je een coachende rol richting de gehele 
afdeling en ben je verantwoordelijk voor de personele zaken.  

• Als strateeg ‘draag’ je een aantal opgaven waar de afdeling en organisatie voor staan. Denk 
aan de implementatie van datagestuurd en datagedreven werken ter ondersteuning van de 
beleidscyclus. Het opbouwen van relaties met de belangrijkste zorgaanbieders en het 
creëren van overzicht hoort hier ook bij. 

 
De volgende opgaven vragen dan ook in het bijzonder jouw aandacht: 
 

- Sturing en grip 
Samen met je collega-teamleider en het afdelingshoofd zorg je voor de doorontwikkeling van de 
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Samen werken jullie aan meer sturing en grip op de volle 
breedte van het sociaal domein. Met het onlangs ontwikkelde dashboard kan er meer datagericht 
gestuurd worden. Dit is nieuw en vraagt een andere manier van werken. Op basis van het 
dashboard signaleer jij en stuur je bij, zowel intern als extern. 
 

- Verbinding 
Het toverwoord voor deze baan! Als teamleider sta je in verbinding met de medewerkers; je spart 
over vraagstukken en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Uiteraard zoek je met je collega 
teamleider binnen MO en andere afdelingen binnen de organisatie continu verbinding en zorg je 
voor afstemming om integraliteit, optimale dienstverlening en opgavegericht werken te faciliteren. 

https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-15971-Bijlage-1-Transformatieplan-Sociaal-Domein-ZWD-2020-2021-We-zijn-ervan-en-doen-het-Samen-1.pdf
https://inwonersadviesraadzwijndrecht.nl/wp-content/uploads/2020/09/2020-15971-Bijlage-1-Transformatieplan-Sociaal-Domein-ZWD-2020-2021-We-zijn-ervan-en-doen-het-Samen-1.pdf
https://www.zwijndrecht.nl/Bestuur_en_organisatie/Alle_onderwerpen/Gemeenteraad/Raadsprogramma_NOG_VULLEN


 

Tenslotte zorg je voor de extern verbindende rol; je bouwt en onderhoudt relaties met 
zorgaanbieders en partners.   
 
Waar kom je terecht? 
Zwijndrecht heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. Dat is aantrekkelijk omdat je in de volle 
breedte actief bent, de lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners kort zijn, de sfeer open en 
informeel is en medewerkers gepassioneerd. Persoonlijk leiderschap is typerend voor de 
werkhouding.  
 
De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling is je thuisbasis. De afdeling (ruim 30 medewerkers) 
beslaat het gehele sociaal domein, van onderwijs, jeugd, ondersteuning, zorg, participatie en 
gezondheid tot kunst, cultuur en sport. De afdeling is verantwoordelijk voor (strategische) 
beleidsontwikkeling, de uitvoering daarvan, accounts en subsidies. De taken vragen een lokale en 
regionale aanpak en betrokkenheid. Vanuit kennis, kunde en talenten maken medewerkers deel uit 
van verschillende opgaventeams.   
 
Wie ben jij? 
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring als 
strateeg of projectleider op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling is een pré. Onderstaande 
persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel: 

• Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente vanuit jouw drive bij te dragen aan de 
samenleving. 

• Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en staat stevig in je schoenen. 
• Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je pakt zaken met enthousiasme op. 
• Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie.  
• Je hebt een brede blik, denkt integraal en verbindt mensen en thema’s met elkaar vanuit de 

gedachte: werken als één organisatie. 
• Je bent een verbinder pur sang. Je schakelt moeiteloos met andere afdelingen, gemeenten 

en verbonden partijen. 
• Je bent een echte strategische doener die denkkracht meebrengt. 
• Je bent aanjager van datagericht werken. 
• Je werkt aan een sfeer van warme zakelijkheid; mens- én resultaatgericht. Je hebt oog voor 

mensen, maar bent ook scherp op afspraken. 
 
Goed om te weten 
Zwijndrecht zoekt vooral iemand die zin heeft om z’n tanden te zetten in genoemde opgaven. 
Iemand die klaar is voor deze uitdagende dubbelrol en die bewust kiest voor gemeente Zwijndrecht. 
  
Arbeidsvoorwaarden 
Zwijndrecht biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- 
bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een 
individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden. 
 
De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, 
reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof, een pensioenregeling (ABP) en een collectieve 
zorgverzekering. Je krijgt een laptop, telefoon en/of iPad tot je beschikking. 
 
Contact en informatie procedure 
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan 
contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55. 
 
We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 
tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/teamleider-strateeg. We zijn benieuwd 
naar wie je bent en wat jou drijft.  
 
De data van de procedure zijn gepland. 
 
Week 2      Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten 
19 januari 2022     cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg) 
21 januari 2022     1e gespreksronde 



 

28 januari 2022     2e gespreksronde 
 
 
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. 


