
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers een 

BELEIDSADVISEUR 

ARBEIDSMARKTBELEID (M/V) 

De beleidsadviseur werkt onder leiding van de directeur vooral voor het bedrijfsonderdeel  

Re-integratie & Participatie. De beleidsadviseur houdt zich bezig met het initiëren of ontwikkelen van 

extern gericht (uitvoerings)beleid. Dit in intensieve afstemming met andere partijen in de regio. Hij of 

zij adviseert over hoe de organisatie - innovatief - kan inspelen op ontwikkelingen. Ook brengt hij of 

zij advies uit over organisatievragen. Dit gebeurt met aandacht voor maatschappelijke effecten, 

politieke keuzes, budgettaire afwegingen, gevolgen voor de organisatie en werkwijzen, wet- en 

regelgeving, kwaliteitsnormen en effectmetingen.  

 

De beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid houdt zich onder meer bezig met:  

1. Het verrichten van beleidswerkzaamheden op het terrein van werk en inkomen (inclusief 
sociale werkvoorziening). 
De beleidsadviseur 

 verzamelt, bestudeert en onderzoekt relevante informatie en vertaalt landelijke en 
regionale ontwikkelingen naar de situatie van Baanbrekers en/of de gemeenten, 
rekening houdend met de vastgestelde beleidskaders; 

 signaleert en speelt in op ontwikkelingen en verschuivingen op regionaal niveau; 

 schrijft adviezen en rapporten, ontwikkelt alternatieven en adviseert op de genoemde 
beleidsterreinen; 

 informeert en adviseert over beleidsaangelegenheden, knelpunten, mogelijke 
oplossingen en de financiering; 

 neemt deel aan (interne/externe) overlegverbanden, project‐ en werkgroepen met name 
gericht op beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en draagt binnen de gegeven kaders de 
standpunten van de organisatie uit; 

 vertaalt nieuwe werkwijzen in concrete verordeningen, beleidsregels en 
samenwerkingsafspraken met externen; 

 borgt de vertaling van de bestaande en nieuwe werkwijzen en afspraken in de uitvoering; 

 evalueert beleid en informeert en adviseert ter zake. 
 

2. Het verrichten van projectwerkzaamheden. 
De beleidsadviseur 

 initieert projecten in overleg met het verantwoordelijke management; 

 adviseert, bewaakt en rapporteert tussentijds over het realiseren van de organisatie- en 
projectdoelen; 

 evalueert knelpunten en doet aanbevelingen op (tenminste) het werkterrein. 
 

 



 

 

> WIJ VRAGEN: 

De beleidsadviseur arbeidsmarktbeleid die wij zoeken: 

 heeft een relevante hbo- opleiding; 

 heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en processen; 

 is bekend met het schrijven van (compacte en resultaatgerichte) adviezen en rapporten; 

 is analytisch, initiërend en onderzoekend;  

 beschikt over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); 

 heeft ervaring met visieontwikkeling; 

 bezit de volgende competenties: sociale en communicatieve vaardigheden, proactief, 
analytisch, organiseren, netwerken. 

 
> WIJ BIEDEN: 

 Salarisschaal 9 (ambtelijk). Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en 
ervaring. Op dit moment is Baanbrekers bezig met het ontwikkelen van voorstellen met 
betrekking tot Baanbrekers 2.0. Na afronding hiervan wordt de beleidsfunctie ten aanzien 
van de positionering in de organisatie, het niveau en de aandachtsgebieden opnieuw 
bekeken en vervolgens ten aanzien van de salariëring (indeling in HR21) mogelijk aangepast. 

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Walter Bak, interim-directeur, 0416 67 10 11, walterbak@baanbrekers.org. 
Of naar Liesbeth Kruijthoff, teamleider P&O, 0416 67 10 80, liesbethkruijthoff@baanbrekers.org  
 

Wil je solliciteren?  
Stuur je brief en CV voor 31 oktober a.s. op naar: SBW, t.a.v. P&O, Postbus 266, 5140 AG Waalwijk.  
Mailen kan ook: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 17-12. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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