
 

 

 

 

Teamleider Huishoudelijke Ondersteuning 
(bij SWO Thuis 28-32 uur per week) 
 
Regio Dongemond (Drimmelen) 
Standplaats: Made 
 
Ben jij een ervaren Teamleider, heb je affiniteit met de (thuis)zorg en HRM, een passende 
opleiding (tenminste MBO+) en achtergrond? Ben je beschikbaar voor 28 tot 32 uur en op 
zoek naar een uitdagende functie in een dynamische omgeving? Kom dan bij ons werken als 

Teamleider Huishoudelijke Ondersteuning voor de nieuwe organisatie SWO Thuis. 

 
Wij zijn op zoek naar jou! 
 
Als Teamleider Huishoudelijke Ondersteuning geef je leiding aan meerdere teams, die werk-
zaam zijn in de regio Dongemond (vooral in de gemeente Drimmelen). De medewerkers ver-
lenen huishoudelijke ondersteuning van maandag tot en met vrijdag bij cliënten in de thuis-
situatie; in totaal geef je leiding aan zo’n 80 tot 100 medewerkers. De teams worden onder-
steund door intakers/planners, die verantwoordelijk zijn voor een stabiele planning en roos-
tering van onze medewerkers. 
 

Je bent verantwoordelijk voor: 
 

 de continuïteit en kwaliteit van de juiste zorg en ondersteuning bij cliënten thuis 

 het inrichten van nieuwe processen en werkwijzen die er toe leiden dat de medewer-

kers Hulp bij het Huishouden meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid krijgen 

 het oplossen van alle problemen, vragen en andere werkzaamheden, die voortkomen 

uit de dagelijkse hectiek 

 de verzuimbegeleiding van medewerkers, het voeren van functioneringsgesprekken, 

personeelsmutaties en bewaken inzet contracturen medewerkers 

 de organisatie en planning van teambijeenkomsten, waarin je als voorzitter fungeert 

 de formatie van je team en de instroom van nieuwe medewerkers 

 de vakantieplanning van medewerkers 

  
Wij bieden jou: 
 

 een uitdagende functie in ontwikkeling, met voldoende ruimte voor eigen initiatief 

en creativiteit 



 

 

 een dienstverband voor 28-32 uur per week 

 in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar 

 uitstekende arbeidsvoorwaarden (conform CAO VVT), met een salaris inschaling in 
FWG 45, 8% vakantietoeslag, 7% eindejaarsuitkering. 

  
Wat verwachten wij van jou? 
 

 je beschikt over tenminste MBO + werk- en denkniveau en bij voorkeur een afge-

ronde HBO opleiding 

 je hebt kennis of affiniteit met (thuis)zorg en HRM-werkzaamheden 

 je hebt meerdere jaren ervaring in het leidinggeven aan grote teams 

 je hebt ervaring in het aan- en bijsturen op te behalen doelstellingen en weet ge-

maakte afspraken te bewaken 

 je denkt in oplossingen en hebt een natuurlijke drive om zaken aan te pakken 

 je weet om te gaan met tegenstrijdige belangen en een juiste balans tussen cliënt- en 

medewerkersbelang te realiseren 

 je bent flexibel en vindt het prettig te werken onder een hoge werkdruk in piekperio-

des 

 je hebt diverse certificaten of bent bereid deze te behalen voor het uitoefenen van 

de rol van preventiemedewerker, veiligheidsmedewerker en klachtenfunctionaris. 

Wie zijn wij:  
 

SWO Thuis is een nieuwe organisatie die voorkomt uit verzelfstandiging van alfahulp-

dienstverlening van stichting Welzijn & Ondersteuning (SWO). Sinds 2010 organiseert SWO 
deze dienstverlening in opdracht van de gemeente Drimmelen voor zo’n 360 cliënten met 
inzet van 130 huishoudelijke hulpen via de regeling Dienstverlening aan huis.  
 
Deze vorm van huishoudelijke ondersteuning stopt per 1 januari 2019 en wordt onderge-
bracht in SWO Thuis die als zorgaanbieder verder gaat. De nieuwe organisatie biedt huishou-
delijke ondersteuning aan inwoners uit de regio Dongemond.  
 
Heb jij interesse in deze baan, aarzel dan niet en mail je motivatie en cv naar  
vacature@swodrimmelen.nl onder vermelding van: teamleider huishoudelijke ondersteu-
ning.  De vacature sluit 22 oktober a.s.  
 

Voor meer informatie over deze vacature kun je terecht bij medewerkers van het team huis-
houdelijke hulp via telefoonnummer (0162) 748188.  De eerste gesprekken staan gepland in 
de week van 22 oktober. 
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