
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

KWALITEITSMEDEWERKER 
Voor de duur van vooralsnog twaalf maanden zoeken wij per direct een kwaliteitsmedewerker voor 
de afdeling Re-integratie en Participatie (R&P). De kwaliteitsmedewerker is verantwoordelijk voor 
ondersteuning van de afdeling voor het borgen van werkprocessen en –afspraken. Hij of zij is de 
inhoudelijke sparringpartner voor de medewerkers. En de kwaliteitsmedewerker voert diverse 
controles uit. Het betreft een baan voor 36 uur per week. De kwaliteitsmedewerker rapporteert aan 
de manager Re-integratie & Participatie. 
 
> TAKEN 
 

Tot het takenpakket van de kwaliteitsmedewerker behoren onder meer: 

 Het voor de nieuwe Wet inburgering uitwerken van werkafspraken, werkprocessen en 
documenten, het opstellen van kwaliteitscriteria, het inkopen van trajecten en het toezien 
op contract en kwaliteit. 

 Het deelnemen aan periodieke overleggen en het opnemen van werkafspraken in diverse 
systemen en documenten. 

 Het mede beoordelen/nakijken van de jaarlijkse offerte voor de gemeenten. 

 Het vullen van participatieverklaringen in SUWI, het oproepen van gegevens en het 
communiceren met de gemeenten. 

 Het updaten/wijzigen van werkinstructies voor een groot deel van de processen voor de 
herinrichting van het primaire proces Instroom, Doorstroom, Uitstroom (IDU). 

 Het geven van uitleg aan nieuwe medewerkers over taken en verwachtingen en het toetsen 
van de medewerkers hierop. 

 Het uitvoeren van steekproeven voor alle medewerkers. 

 Het uitvoeren van diverse periodieke controles (steekproef of na opvraag query) zoals 
bijvoorbeeld op de Wet Taaleis en Tegenprestatie in verband met de CBS-uitvraag. 

 Het geven van uitleg/toelichting over (nieuw) beleid en werkafspraken, het vullen Suite en 
het op verzoek bijwonen van R&P-overleg. 

 Het bespreken van casussen (zo nodig overleggen met beleid). 

 Het deelnemen aan het Plusteam en aan de werkgroep Kennis en Kwaliteit. 

 Het voeren van overleg met beleid en het maken van afspraken met derden zoals 
gemeenten. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
> WIJ VRAGEN: 

De kwaliteitsmedewerker die wij zoeken: 

 heeft een hbo werk- en denkniveau; 

 heeft relevante werkervaring in het vakgebied;  

 kent de wet- en regelgeving en de toepasbaarheid daarvan; 

 is klantgericht; 

 heeft een analytisch vermogen;  

 is verbeteringsgericht en integer; 

 is zelfstandig en flexibel; 

 is communicatief vaardig;  

 is een resultaatgerichte teamspeler met een proactieve houding. 
 

> WIJ BIEDEN: 

 Een tijdelijke baan voor 36 uur per week beginnend met een contract voor de duur van 
twaalf 12 maanden.  

 Salarisschaal 9 (ambtelijk, aanloopschaal 8), mede afhankelijk van opleiding en ervaring. 

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

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

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

 Wil je meer weten over deze functie? Bel met Claudia van der Wel,  
manager Re-integratie & Participatie, 0416 67 10 00. 

 Wil je solliciteren? Mail je brief en CV voor 15 februari a.s. naar: sollicitatie@sbw-waalwijk.nl. 
Vermeld het vacaturenummer: 2020-03. 

 

Deze vacature vragen wij intern uit. 
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur 

aan een herplaatsingskandidaat.  

http://www.baanbrekers.org/
mailto:sollicitatie@sbw-waalwijk.nl

