
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

BELEIDSADVISEUR 

WERK & INKOMEN 
De beleidsadviseur Werk & Inkomen verricht beleidswerkzaamheden en projectwerkzaamheden op 
het terrein van werk en inkomen. Het team beleidsadviseurs bestaat uit drie medewerkers met ieder 
een eigen aandachtsgebied. De vacature betreft het aandachtspunt inkomen waarbij op dit moment 
het project integrale ketenbenadering en de nieuwe wet Inburgering actueel zijn. 
 
> DEZE BELEIDSWERKZAAMHEDEN GA JE DOEN: 

• Verzamelen, bestuderen en onderzoeken van relevante informatie en het vertalen van 
landelijke en regionale ontwikkelingen naar de situatie van Baanbrekers en/of de 
gemeenten. Daarbij houdt de beleidsadviseur rekening met de vastgestelde beleidskaders. 

• Signaleren en inspelen op ontwikkelingen en verschuivingen op regionaal niveau. 

• Schrijven van adviezen en rapporten, ontwikkelen van alternatieven en adviseren op de 
genoemde beleidsterreinen. 

• Informeren en adviseren over beleidsaangelegenheden, knelpunten, mogelijke oplossingen 
en de financiering. 

• Deelnemen aan (interne/externe) overlegverbanden, project‐ en werkgroepen gericht op 
beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en binnen de gegeven kaders de standpunten van de 
organisatie uitdragen. 

• Vertalen van nieuwe werkwijzen in concrete verordeningen, beleidsregels en 
samenwerkingsafspraken met externen. 

• Borgen van de vertaling van de bestaande en nieuwe werkwijzen en afspraken in de 
uitvoering. 

• Evalueren van beleid en ter zake informeren en adviseren. 
 
> DEZE PROJECTWERKZAAMHEDEN GA JE DOEN: 
 

• Initiëren van projecten in overleg met het verantwoordelijke management. 

• Tussentijds adviseren, bewaken en rapporteren over het realiseren van de organisatie- en 
projectdoelen. 

• Evalueren van knelpunten en het doen van aanbevelingen op (ten minste) het werkterrein. 
 
  



 

 

> WIJ VRAGEN: 

De beleidsadviseur die wij zoeken: 

• heeft een relevante hbo-opleiding; 

• heeft kennis van de Participatiewet, gericht op rechtmatigheid; 

• 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: nauwkeurig, zelfstandig, proactief, organiseren, netwerken. 
 
>WIJ BIEDEN: 

• Salarisschaal 11 (ambtelijk) of aanloopschaal 10. Inschaling hangt af van opleiding en 

ervaring. 

• Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een individueel keuze budget 

(IKB), fietsenplan, betaald ouderschapsverlof, koop/verkoop van verlof en premievrije 

pensioenopbouw. 

• Een dienstverband voor minimaal één jaar. 

 
> ZIN IN? 
Heb je nog vragen? Bel of mail dan met directeur Ad van Oudheusden: 06 10 96 74 29, 
advanoudheusden@baanbrekers.org. Of met teamleider inkomen Jacoline Lokker: 06 34 18 21 28, 
jacolinelokker@baanbrekers.org.  
 
Wil je solliciteren? Mail dan je cv en motivatiebrief veilig via www.baanbrekers.org/solliciteer. 
Solliciteren kan tot en met 2 februari a.s. 

 
Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit. 
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