
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

INKOMENSCONSULENT 
De inkomensconsulent houdt zich onder meer bezig met het verstrekken van informatie aan klanten 

en het beoordelen van aanvragen voor inkomensregelingen (Participatiewet, IOAW en andere 

relevante wettelijke regelingen en inkomensondersteunende voorzieningen). Verder is de 

inkomensconsulent verantwoordelijk voor het beheer van een caseload van klanten, die gebruik 

maken van een inkomensvoorziening met als doel een rechtmatige uitkeringsverstrekking aan 

degenen die daar recht op hebben.  

> WIJ VRAGEN: 

De inkomensconsulent die wij zoeken: 

 heeft een relevante mbo+ opleiding (met name SJD); 

 heeft een aantal jaren aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie; 

 heeft kennis van relevante wet‐ en regelgeving; 

 is fraudealert; 

 beschikt over een analytisch denkvermogen; 

 heeft een kwaliteitsgerichte houding en een dienstverlenende instelling; 

 heeft goede plannings‐, organisatie‐ en communicatievaardigheden. 

 
>WIJ BIEDEN: 

 Een baan voor 28-36 uur per week.  

 Salaris op basis van functionele schaal 8 (variërend tussen 2.411 euro en 3.485 euro bij een 
fulltime dienstverband). Inschaling is mede afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, 
waarbij eveneens de aanloopschaal van toepassing kan zijn. 

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, Individueel Keuze Budget, 
premievrij pensioenopbouw). 

 Een aanstelling voor twaalf maanden, met bij goed functioneren een verlenging/uitzicht op 
een vast dienstverband.  

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org.  

 Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar Eric van Agt, manager 
Inkomensondersteuning, 0416 67 10 00, ericvanagt@baanbrekers.org. 

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV dan voor 22 november a.s. naar:  
sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. Vermeld het vacaturenummer: 19-35. 
 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 
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