
 
Leidinggevende Team Toegang 
 
Ben jij die daadkrachtige en gedreven professionele teamleider die ons kan komen 
versterken bij Team Toegang? Dan is dit je kans! 
 
Wij zijn Back to Basic, specialist en onderscheidend in leer- en ervaringsprogramma’s voor             
jongeren, ouders en professionals binnen de jeugdhulpverlening. Vanuit oprecht contact          
gaan wij gezamenlijk met de deelnemers een uniek proces aan. Naast alles wat er zich aan                
de oppervlakte afspeelt, durven wij echt tot de kern te komen. We zijn er van overtuigd dat                 
dit leidt tot daadwerkelijk inzicht en gedragsverandering. Door middel van deze inzet            
leveren we een bijdrage aan het voorkomen van uitval en zetten we aan tot persoonlijke               
groei & ontwikkeling. We doorbreken negatieve patronen; er komt gezond gedrag voor in             
de plaats. Ons uitgangspunt is: Leren door te doen! En we zetten daarbij letterlijk mensen in                
beweging.  
 
 
Onze kernwaarden zijn:  

● Eerlijk & Transparant: We staan voor gelijkwaardig contact; alles kan, mag en moet 
soms besproken worden. 

● Daadkrachtig: We blijven staan; vanuit onze passie gaan we gezamenlijk het 
avontuur aan en zoeken we grenzen op om tot de kern te komen.  

● Samen-werkt: We verbinden, zijn flexibel en creëren unieke combinaties met 
duurzame oplossingen. 

● Groei & Ontwikkeling: We zijn blijvend in beweging, innovatief en bieden kansen om 
het beste uit een ieder te halen. 

 
Wij bieden: 

● Een uitdagende werkplek binnen een dynamische organisatie. 
● Een plek voor 20-24 uur per week als Leidinggevende van Team Toegang. 
● Een team met enthousiaste en open collega’s, waar oog is voor elkaars kwaliteiten.  
● Zelfstandig en flexibel mogen handelen: we vertrouwen op jouw achtergrond en 

expertise binnen het vakgebied.  
● Salaris en overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg Leidinggevende 

staf B. 
 

Functieomschrijving: 
● Je bent eindverantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van Team Toegang.  
● Jouw afdeling is één van de eerste aanspreekpunten van Back to Basic. Een 

belangrijke plek om uit te dragen wat Back to Basic mensen wil bieden, namelijk: een 
organisatie die het ‘anders’ doet, waar iedereen welkom is en waar we bereid zijn 
om een stap extra te zetten.  

● Je coördineert de werkprocessen en zorgt voor een nauwkeurige opvolging in een 
PDCA-cyclus.  



 
● Je bent eindverantwoordelijk voor de aanvraag van beschikkingen binnen onze 

gecontracteerde regio's. We zijn een organisatie die landelijk opereert met op dit 
moment +/- 150 gemeenten. 

● Je bewaakt mede met de directie de liquiditeitspositie van de organisatie en bent in 
staat om beleidsadviezen te geven aan het Kernteam, en gemaakte keuzes te 
vertalen binnen de organisatie op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau.  

● Je bent in staat om onze organisatie doelstellingen te bewaken op zowel kwalitatief 
als kwantitatief niveau en hierbij te sturen op diverse geschetste scenario’s.  

● Je bezit een dosis aan managementvaardigheden en kan sturen op de verschillende 
bouwstenen binnen de organisatie.  

 
Wij vragen:  

● Een enthousiaste en verantwoordelijke leidinggevende, die met ons mee wil groeien 
en ontwikkelen. 

● Organisatorische en verbindende vaardigheden (zowel intern als extern gericht), 
zodat er overzicht gehouden wordt op alle verschillende processen die er lopen en 
waarbij tijdig de juiste lijnen uitgezet worden. 

● Minimaal HBO werk- en denkniveau.  
● Managementvaardigheden en -technieken. 
● Ervaring in de jeugdzorg is wenselijk, maar geen pré. 
● Kennis op het gebied van financiële en bedrijfsmatige processen (zoals: Twinfield) 
● Kennis op het gebied van digitale en administratieve systemen (zoals: Salesforce, 

Zilliz, Vecozo). 
● Vermogen om samen te werken met doorverwijzers zowel in het belang van de 

cliënt als in het belang van de organisatie.  
● Flexibele houding en inzetbaarheid.  

 
Voor vragen kun je contact opnemen met Marlous Arens; 06-86890604 
 
Word jij nu heel blij van deze kans, aarzel niet en neem direct contact op! 
Stuur je motivatie en curriculum vitae uiterlijk voor d.d. 11 maart 2021 naar 
info@btobasic.nl. 
 
Wanneer we je graag op gesprek zien verschijnen, zullen we je voor donderdag 18 maart 
een uitnodiging sturen. De gesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 26 maart 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk op www.btobasic.nl voor meer informatie over onze succesvolle werkwijze.  
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