Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor
sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zoekt een nieuw

LID VOOR DE COMMISSIE
BEZWAARSCHRIFTEN
De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie adviseert het bestuur van Baanbrekers bij de
afhandeling van bezwaarschriften op het gebied van de Participatiewet, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De commissie bestaat nu uit zes leden en
een voorzitter. Wij zijn op zoek naar een nieuw lid.
Wat is Baanbrekers?
Baanbrekers is de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en sociale
werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Bij Baanbrekers draait
alles om mensen en om werk. Wij koppelen met succes talenten aan werk en werkgevers. Hierbij
gaan wij uit van duurzame samenwerking en sociale innovatie. De mens en het versterken van
zelfredzaamheid staan hierbij centraal. Ons uiteindelijke doel is mensen volwaardig te laten
meedoen aan werk. Baanbrekers is sterk in mens en werk! Meer weten? Kijk dan op
www.baanbrekers.org.
> WIE ZOEKEN WIJ?
Wij zoeken enthousiaste, bevlogen en betrokken persoon die voldoet aan de volgende eisen:









hbo- of academisch werk- en denkniveau;
kennis van en ervaring met bestuursrecht en sociale zekerheid, en dan vooral
de Participatiewet;
goede communicatieve en sociale vaardigheden;
affiniteit met rechtsbescherming;
gevoel voor sociale rechtvaardigheid;
vertrouwdheid met gemeentelijke en intergemeentelijke organisaties;
brede maatschappelijke betrokkenheid;
geen directe binding met Baanbrekers of de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.

> WERKWIJZE EN VERGOEDING:
De commissie hoort de bezwaarmaker en brengt daarna advies uit aan het dagelijks bestuur. Elke
maand zijn er twee tot drie bijeenkomsten. Op basis van roulatie worden per bijeenkomst steeds drie
commissieleden uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden plaats op maandag- of vrijdagochtend en
duren ongeveer twee uur.
Heb je interesse om aan de slag te gaan als lid van de commissie bezwaarschriften? Dan moet je deze
dagdelen beschikbaar kunnen zijn. Als commissielid ontvangt je per vergadering een vergoeding van
180 euro. Woon je buiten onze regio? Dan ontvang je een reiskostenvergoeding van 19 eurocent per
kilometer.
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN?
Wil je meer weten over Baanbrekers?
Kijk dan op www.baanbrekers.org.
Wil je meer weten over deze functie?
Mail dan met bezwaarenberoep@baanbrekers.org, of bel: 0416 67 10 00.
Wil je solliciteren?
Mail dan voor 6 januari 2020 a.s. naar: sollicitatie@baanbrekers.org.
Vermeld het vacaturenummer: 19-39.

