
 
 

 

 
 

Vind jij ook dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen? Kun jij complexe 
zaken vertalen in concreet sociaal beleid? Dan ben jij misschien de 

 

BELEIDSADVISEUR Werk & Inkomen 

die wij zoeken! 

 
Het kan zo maar zo zijn dat jij de persoon bent die wij zoeken: een gedreven beleidsadviseur die zich 
vooral bezig houdt met het inkomensdeel van de Participatiewet, de nieuwe Wet Inburgering en met 
integrale ketenbenadering. Mooi en belangrijk werk! 
 
Baanbrekers is het leer-, werk- en ontwikkelbedrijf voor de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon 
op Zand. Wij zijn er voor talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt en helpen mensen met en 
zonder beperking succesvol aan werk. Baanbrekers denkt altijd in mogelijkheden en gelooft erin dat 
elk mens het talent heeft het beste uit zichzelf te halen. Een aantal heeft hierbij een steuntje in de 
rug nodig. Ons uiteindelijke doel is mensen volwaardig laten meedoen aan de maatschappij en aan 
werk. 
 
> DE BAAN  
Je werkt nauw samen met onze andere beleidsadviseur. In deze functie vergaar je informatie en volg 
je landelijke en regionale ontwikkelingen op de voet. Verder signaleer je ontwikkelingen en 
verschuivingen op regionaal niveau en kom je met voorstellen om hierop in te spelen. Het schrijven 
van adviezen en rapporten spreekt voor zich, net als jouw scherpe en originele adviezen. Je ziet 
knelpunten vroeg en zoekt naar oplossingen. Natuurlijk overleg je regionaal en landelijk en ben je 
actief en creatief in project‐ en werkgroepen voor nieuw beleid. Je doet er samen met je collega’s 
alles aan om nieuwe werkwijzen te gieten in concrete verordeningen, beleidsregels en 
samenwerkingsafspraken. Daarna houd je in de gaten of bestaande en nieuwe werkwijzen en 
afspraken goed worden uitgevoerd. Ten slotte evalueer je het beleid en kom je met 
bijstellingsvoorstellen. 
 
 



 
 

 

> DIT BEN JIJ:  
Voor deze mooie en veelzijdige functie zoeken wij een enthousiaste kandidaat met:  

 een hbo werk- en denkniveau en relevante werkervaring;  
 kennis van de Participatiewet (vooral gericht op rechtmatigheid); 
 ruime ervaring met het schrijven van adviezen en rapporten; 
 een analytische blik en een initiatiefrijke en onderzoekende houding; 
 goede communicatieve vaardigheden; 
 ervaring met visieontwikkeling; 
 de volgende competenties: nauwkeurig, zelfstandig, proactief, organiseren, netwerken; 
 een groot sociaal hart en een gevoel van betrokkenheid bij onze doelgroepen;  
 onze kernwaarden (professionaliteit, ondernemerschap en samenwerken) hoog in het 

vaandel. 
 
> DIT BIEDEN WIJ:  

 Mooi en uitdagend werk in een innovatieve organisatie, die midden in de samenleving staat 
en continu in beweging is. 

 Je treedt in dienst bij SBW, dit is een stichting van Baanbrekers. 
 Inschaling op basis van kennis en ervaring en bedraagt maximaal 5.372 euro bruto bij een 

volledige werkweek (cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, schaal 11). 
 Een modern pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals koop en verkoop van verlof, 

betaald ouderschapsverlof, fietsenplan, premievrije pensioenopbouw, opleidingsfaciliteiten, 
individueel keuze budget (IKB). 

 Een dienstverband van minimaal een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. 
 Een team van enthousiaste collega’s. 
 Een diverse en inclusieve werkomgeving. 
 Alle kansen om van deze nieuwe functie een succes te maken. 

 
> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 

 Meer over Baanbrekers lees je op www.baanbrekers.org en op onze sociale mediakanalen. 
 Wil je meer weten over deze functie? Bel met Claudia van der Wel, manager Re-integratie en 

Participatie, 0416 671 000. 
 Wil je solliciteren? Stuur je brief en CV dan vóór 27 mei via: www.baanbrekers.org/solliciteer. 

Vermeld het vacaturenummer 22-09. 
 

Wij vragen deze vacature tegelijkertijd intern en extern uit.  
Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

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

