
 
 
 
 

 

 

Dan ben jij misschien de 

INKOMENSCONSULENT 

die wij zoeken! 

Samen met de rest van jouw team zorg jij ervoor dat cliënten van Baanbrekers worden geholpen aan 

een uitkering of aan andere inkomenshulp. Het uiteindelijke doel is dat iedereen zichzelf kan redden 

zonder uitkering. Het is leuk en belangrijk werk.  

Onderdeel van Baanbrekers 

Als inkomensconsulent werk jij bij de afdeling Re-integratie, Participatie & Inkomensondersteuning. 

Hier zorgen wij ervoor dat mensen die daar recht op hebben een uitkering krijgen. Samen met hen 

bekijken we ook hoe zij (weer) aan het werk kunnen komen. Hierdoor verdienen zij hun eigen geld en 

hebben zij geen uitkering meer nodig. Alle afdelingen van Baanbrekers koppelen mensen aan werk 

en werk aan mensen. Leren werken, verder groeien in je werk en het beste uit jezelf halen, daar gaat 

het om bij Baanbrekers. Baanbrekers wil dat iedereen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk meedoet aan werk en aan de maatschappij.  

Dit is jouw werk: 

• Je geeft informatie over onze inkomensregelingen (denk hierbij aan de Participatiewet en de 
IOAW). 

• Je helpt cliënten vooruit met de uitkering waar zij recht op hebben.  

• Je beoordeelt aanvragen voor onze inkomensregelingen.  
 

Dit ben jij: 

• Je vindt het leuk om met mensen om te gaan.  

• Je bent cliëntgericht, kwaliteitsgericht en dienstverlenend. 

• Je hebt een mbo+ opleiding die past bij dit werk (SJD). 

• Je hebt een aantal jaren ervaring. 



 
 
 
 

 

• Je kent de wet‐ en regelgeving waarmee wij werken. 

• Je bent een analytisch denker. 

• Je hebt oog en oor voor fraude. 

• Je kunt goed plannen en organiseren 
 

Dit krijg jij: 

• Mooi, nuttig en vooral leuk werk midden in de maatschappij. 

• Een prettige en informele werksfeer. 

• Een baan voor 36 uur per week voor twaalf maanden. Bij goed functioneren kan het een vast 

dienstverband worden. 

• Een goed salaris. We denken aan salarisschaal 8, maximaal 3.591 euro per maand. Als je al 

ervaring hebt, is daarnaast een arbeidsmarkttoelage bespreekbaar. 

• Moderne arbeidsvoorwaarden (denk aan koop en verkoop van verlof, opleidingsfaciliteiten, 

een Individueel Keuze Budget van 15,55 procent en een premievrij pensioen).  

• Je komt in dienst van SBW. Dit is een stichting van Baanbrekers. 

 

Wil je meer weten of solliciteren? 

• Wil je meer weten over Baanbrekers?  

Kijk dan op www.baanbrekers.org. 

• Wil je meer weten over deze baan? 
Bel dan met Marc van Hooijdonk, teamleider Inkomensondersteuning, 06 20 44 25 33. 

• Wil je solliciteren? 
Ga dan naar www.baanbrekers.org/solliciteer. Hier kun je digitaal jouw brief en CV naar ons 
toesturen. Wil je op jouw brief het volgende nummer zetten: 21-34? Succes en wie weet tot 
ziens! 

http://www.baanbrekers.org/
http://www.baanbrekers.org/solliciteer

