
 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten  

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, een 

FRAUDEPREVENTIEMEDEWERKER/ 

HANDHAVER  
(24 uur per week)  

Baanbrekers is op zoek naar een fraudepreventiemedewerker/handhaver. Deze medewerker 

onderzoekt uitkeringsfraude en adviseert over het voorkomen ervan. De nadruk ligt op het uitvoeren 

van specialistische taken rond uitkeringsfraude en fraudepreventie. De medewerker legt 

verantwoording af aan de Teamleider Inkomensondersteuning. 

 

> TAKENPAKKET: 

De fraudepreventiemedewerker/handhaver: 

• adviseert de inkomensconsulent en werkmakelaar aan de hand van vooronderzoek over de 
noodzaak tot het instellen van een fraudeonderzoek; 

• voert fraudeonderzoeken uit; 

• stelt (op klantniveau) rapporten op en doet aanbevelingen; 

• ondersteunt de inkomensconsulent en werkmakelaar bij huisbezoek en in de spreekkamer; 

• adviseert medewerkers rond fraude en fraudealertheid en geeft individueel of groepsgewijs 
voorlichting om fraudealertheid te bevorderen; 

• signaleert ontwikkelingen en doet aanbevelingen voor het borgen van handhaving, 
fraudepreventie en kwaliteitsverbetering; 

• stelt bevindingen vast inzake fraude en rapporteert daarover. 
 
> WIJ VRAGEN: 
De fraudepreventiemedewerker/handhaver die wij zoeken: 
 

• heeft een hbo werk- en denkniveau, aangevuld met vakopleidingen voor wat betreft 
fraudepreventie; 

• heeft ervaring met fraudepreventiewerkzaamheden; 

• kent de relevante wet- en regelgeving (AWB, Participatiewet); 

• is een zelfstandige, flexibele, klant- en resultaatgerichte teamspeler; 

• is analytisch en fraudealert; 

• heeft kennis van en affiniteit met intern rechercheren; 

• beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 

• heeft rijbewijs B en eigen vervoer. 
 
 



 

 

 
 
> WIJ BIEDEN: 
 

• Salarisschaal 9. Minimaal 2.729 euro en maximaal 4.008 euro bruto per maand bij een full 
time werkweek. Inschaling in de functieschaal is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

• Een modern pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals betaald ouderschapsverlof, 
koop/verkoop van verlof, premievrije pensioenopbouw, individueel keuze budget (IKB). 

• Een dienstverband voor 24 uur per week. 

• Een dienstverband bij SBW met een detachering naar Baanbrekers. 
 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 
Wil je meer weten over deze functie? Bel of mail dan naar of Marc van Hooijdonk, Teamleider 
Inkomensondersteuning: 06 20 44 25 33, marcvanhooijdonk@baanbrekers.org  
 
Wil je solliciteren? Mail je brief voor 26 juni a.s. via www.baanbrekers.org/solliciteer. Vermeld het 
vacaturenummer: 21-25. 
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