
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Trema Kinderopvang is op zoek naar twee  

 

Leidinggevenden Kinderopvang (m/v) 
voor 20-24 uur per week 

 
Meedoen en meetellen hebben veel met elkaar te maken. Trema zorgt ervoor dat mensen van jong tot oud, mee kunnen doen en 
daardoor meetellen. Als brede welzijnsorganisatie biedt Trema in de gemeenten Altena en Geertruidenberg kinderopvang, 
welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening aan voor inwoners van 0 tot 100 jaar.  
Trema biedt op 13 locaties in de regio dagopvang, voorschoolse en naschoolse opvang aan ongeveer 1.800 kinderen aan. Bijna 
alle kinderopvanglocaties zijn gevestigd binnen een brede school, basisschool of een multifunctionele accommodatie.  
Trema beschouwt kinderopvang als een maatschappelijke basisvoorziening in alle dorpskernen. Een goede samenwerking met 
scholen en gemeente is daarom heel belangrijk.  
Er werken 152 medewerkers bij Trema waarvan 105 binnen de kinderopvang werkzaam zijn. De organisatie kent een platte 
structuur en er is veel aandacht voor persoonlijk contact. 
 
Over de functie:  
Als leidinggevende kinderopvang, ook wel clusterhoofd genoemd, ben je in het primair proces van de kinderopvang 
verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en de aansturing van de uitvoering van de werkplannen. In de 
dagelijkse leiding aan de locaties ben je aanvullend in de ondersteuning naar de pedagogisch medewerkers in nauwe 
samenwerking met de assistent leidinggevenden en de pedagogisch coaches. De divisiemanager Kinderopvang is lid van het MT 
en eindverantwoordelijk. Je ressorteert hiërarchisch onder de divisiemanager. De medewerkers aansturen en begeleiden bestaat 
uit: instrueren, controleren en het voeren van de jaargesprekken. Je hebt een belangrijke rol in het signaleren, analyseren en 
rapporteren naar de divisiemanager.  
 
De verantwoordelijkheidsgebieden zijn: 

▪ Het beleid implementeren en bewaken 

▪ Direct leidinggeven aan de assistent leidinggevenden en pedagogisch medewerkers 

▪ De interne bedrijfsvoering coördineren in samenwerking met de assistent leidinggevenden 

▪ Faciliteren van processen in de interne organisatie 
 

Profiel: 

▪ HBO werk- en denkniveau 

▪ Je bent een ervaren en stevige persoonlijkheid met visie op en kennis van de kinderopvang 

▪ Je bent gericht op het halen van doelen, maar wel met oog voor het menselijk kapitaal in het team 

• Je hebt plezier in het verbinden van teams en weet met nieuwe ideeën en initiatieven medewerkers te prikkelen zodat 
ze kunnen excelleren in hun vakgebied 

▪ Je hebt ervaring met het voeren van jaargesprekken en weet medewerkers positief te motiveren en te stimuleren  
 
Wat biedt Trema? 
Bij Trema zijn de lijnen kort en kun je snel schakelen. Je komt terecht in een organisatie die volop in ontwikkeling is en steeds 
op zoek is naar nog meer kansen om kinderen een goede start te geven.  
Je krijgt een jaarcontract met de intentie tot verlenging voor onbepaalde tijd. 
De functie wordt ingeschaald in schaal 9 van de cao Kinderopvang. 
 

Enthousiast geworden? 
Stuur ons vóór 31 december 2020 een motivatiebrief en stuur deze samen met je cv naar personeelszaken@trema.org.  
Heb je vragen over de inhoud van de functie, dan kun je contact opnemen met afdeling P&O van Trema of 
divisiemanager kinderopvang Leontine Ouwerling via t: 0183 - 408 444. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 
dinsdag 12 januari 2021. 
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