
 

  

• vacature trema welzi jn per 1 juni•  

DIVISIEMANAGER WELZIJN  A. I .  (M/V)  

24 uur per week  
 

Trema is een klantgerichte, ondernemende organisatie voor Welzijn en Kinderopvang in de 
gemeenten Altena en Geertruidenberg.  In het hart van de samenleving werkt zij aan kwaliteit van 
leven.  
 

Divisiemanager Welzijn a.i. is een duo baan samen met de collega Divisiemanager Welzijn. De taken 
zijn verdeeld tussen de divisiemanagers onderling. Je bent samen met je collega direct 
verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van het beleid voor de gehele 
welzijnsdienstverlening. Je bent lid van het MT en valt rechtstreeks onder de directeur bestuurder a.i.  
Samen met de andere MT-leden ben je verantwoordelijk voor de organisatie brede resultaten. 
Belangrijk is dat je in staat bent balans te brengen/houden tussen de maatschappelijke positie van 
Trema en de te behalen bedrijfsresultaten te bewaken. 
 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor: 
• De aansturing van het welzijnswerk in de breedste zin van het woord zoals algemeen 

maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk. Op dit moment is het dienstenaanbod in 
ontwikkeling. 

• Ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van financiën, P&O en kwaliteit. 
Uiteraard doe je dit in goed overleg en nauwe samenwerking met de verantwoordelijke 
afdelingen. 

• Onderhouden en uitbouwen van contacten met collega-aanbieders in het sociaal domein en 
de opdracht gevende gemeenten. 

• Mondeling en schriftelijke verantwoording van de resultaten. 
• Aansturen van de sociaal werkers binnen Stichting Trema Welzijn (7 medewerkers, 4.6 fte). 
 

Je ben de ideale kandidaat als je jezelf herkent in de volgende kwaliteiten: 
• Je bent een ervaren en inspirerende manager met kennis van het sociaal domein en de 

diversiteit van de doelgroepen. 
• Je bent zakelijk sturend, gericht op het halen van doelen, met oog voor het menselijk kapitaal 

in het team.  
• Je bent sterk in het verbinden van teams en teamleden onderling, en weet met nieuwe 

ideeën en initiatieven medewerkers te prikkelen zodat aanwezige talenten binnen het 
vakgebied optimaal benut worden.  

• Je hebt ervaring met het onderhouden van (externe) contacten en weet hoe je een netwerk 
opbouwt en onderhoudt. 

 

Wij bieden: 
• Salaris conform CAO Sociaal Werk (schaal 12) 
• Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 4-6 maanden 
 

Enthousiast geworden? 
Stuur dan je CV met motivatie voor 15 mei 2022 naar personeelszaken@trema.org o.v.v. 
‘Divisiemanager Welzijn’. Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met 
Saskia de Vries, Divisiemanager Welzijn van Trema telefoon: 0183 - 408 444. Kijk voor meer 
informatie over de dienstverlening van Trema op www.trema.org.  
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