
 

 

Stichting De Welle zoekt een:   
 

Coachend 
leidinggevende 
 
voor 28 uur per week 
 
Als coachend leidinggevende heb je oog voor je medewerkers. Je weet wat er 
leeft op de werkvloer en zet jouw leidinggevende en sociale vaardigheden in 
om samen met je teams de gestelde doelstellingen en resultaten te behalen.  
Je bent lid van het managementteam van De Welle. 

 
Jouw taken zijn o.a. 
 Coördineren van dagelijkse werkzaamheden binnen diverse teams 
 Taakinhoudelijk coachen van medewerkers 
 Voorbereiden en realiseren van tactisch beleid 
 Bijdragen aan het opstellen van de begroting en het budget van de eigen 

teams en het bewaken ervan 
 Signaleren en analyseren van kansen, ontwikkelingen en knelpunten in de 

uitvoering van operationeel beleid 
 Het doen van verbetervoorstellen ten aanzien van onze dienstverlening en 

actuele sociale thema’s binnen de gemeenten, zoals eenzaamheid, 
preventie, inclusie en vrijwilligers 

 Onderhouden van interne en externe werkcontacten tussen De Welle en 
onze samenwerkingspartners 
 

Wat wij vragen 
 HBO werk- en denkniveau 
 Opleiding Sociaal Werk of soortelijke opleiding 
 Ruime ervaring in een vergelijkbare functie of als senior sociaal werker 
 Leidinggevende capaciteiten 
 Plan- en organisatievermogen 
 Analytisch, proactief en ondernemend 
 
Wat wij bieden 
 Een prettige werksfeer met interessante uitdagingen en een open cultuur 
 Salaris conform CAO Sociaal Werk en afhankelijk van ervaring (schaal 9/10) 
 Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB)  
 
Een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. 
 

Stichting De Welle is een 
maatschappelijke onderneming die 
een bijdrage levert aan het welzijn van 
jong en oud, waardoor meer mensen 
(langer) kunnen meedoen aan de 
samenleving. 
 
De Welle wil hulpvragen van 
individuen en groepen adequaat 
beantwoorden, waarbij 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefsituatie en vergroting van de 
zelfredzaamheid centraal staan. 
  
Is deze functie jou op het lijf 
geschreven? Dan zien we je sollicitatie 
graag tegemoet! Stuur je 
motivatiebrief en cv vóór 15-12-2022 
naar Wiejanca De Vries 
(w.devries@stichtingdewelle.nl) 
 
Wil je meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met Laura 
Westerik, tel. 0548-638811. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


