Jij bent in staat om wetgeving te vertalen naar de praktijk. Je hebt je ogen en oren altijd open staan. Je weet
wanneer nieuw beleid gemaakt moet worden en wanneer bestaand beleid een update nodig heeft. Je bezit
een natuurlijke senioriteit en kunt collega’s coachen en motiveren.
Werkzaak Rivierenland zoekt een

Beleidsadviseur participatiewet
Team Beleid en advies
- 36 uur per week –

Jouw werkdag
Je start je ochtend met de Weekstart, het wekelijkse werkoverleg van je cluster. Je hoort welke
signalen er uit de andere teams en van maatschappelijke partners zijn binnengekomen, maar er
komen ook vragen en ontwikkelingen op tafel vanuit de gemeenten. Samen met je collega’s bekijk je
wie welke vraag oppakt. Je bent de senior van het team: dat betekent dat je er bent om te
brainstormen.
Na afloop van de weekstart heb je overleg met ketenpartners, bijvoorbeeld gemeente, ROC of
Vluchtelingenwerk. Met hen ontwikkel je nieuwe instrumenten voor bijvoorbeeld een integrale
aanpak voor taal, arbeidsoriëntatie en werk. De bestaande knelpunten zijn je al bekend vanuit de
gesprekken met collega’s van Werkzaak.
’s Middags staat er een gemeentelijk beleidsoverleg gepland. Je bent de secretaris, dus je zorgt voor
een goede voorbereiding.
Aan het einde van de dag leg je nog de laatste hand aan het MT-voorstel dat volgende week
behandeld wordt.
Jouw kwaliteiten
Jij bent een echte verbinder. Je schakelt continu tussen uitvoering en opdrachtgever. Je kent de
Participatiewet als je broekzak. Je kent het politieke speelveld, je weet waar de gevoeligheden liggen
en hoe je daarmee om moet gaan. Je staat stevig in je schoenen, je bent analytisch en vernieuwend.
Je weet prioriteiten te stellen, kunt overtuigen en draagvlak creëren.
Je hebt een seniorrol binnen het cluster beleid, bezwaar en beroep. Je kunt goed luisteren en weer
collega’s te motiveren.

Wat wij vragen
 Je bent academisch opgeleid
 Je hebt ervaring met het leiden van projecten
 Je hebt aantoonbare en recente ervaring in een beleidsfunctie, seniorenervaring is een pre

Wat wij bieden
 Een salaris van maximaal € 4.859,- bruto (schaal 11 CAR UWO);
 Een vrij besteedbaar budget (IKB) van 17,05% . Je mag zelf bepalen waar je dit voor gebruikt:
extra verlofuren, een opleiding, een fiets of extra geld;
 Leuke collega’s, zo kom je ze nergens anders tegen;
 Werktijden in overleg: 4 x 9 is een mogelijkheid, net als een thuiswerkdag;
 Contract voor de duur van 12 maanden.
Wie zijn wij?
Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in de regio Rivierenland. Wij
begeleiden werkzoekenden op weg naar werk. Als dat niet gelijk lukt, bieden we tijdelijk inkomen.
Net zo lang totdat iemand dat zelf weer kan!
Wil je informatie?
Veronique Stevens (senior beleidsadviseur) kan je vragen beantwoorden over de functie. Zij is
bereikbaar op 06 142 359 21. Voor alle andere vragen kun je contact opnemen met Angela Copier
(P&O-adviseur). Zij is bereikbaar op 06 200 184 13. App, bel of stuur een berichtje. Wat voor jou
makkelijk is.
Wil je solliciteren?
We zoeken natuurlijk de beste kandidaat. Ben jij dat? Vertel ons dan waarom je deze baan wil en
waarom jij de beste kandidaat bent. Stuur een korte motivatie (maximaal 150 woorden) en recent cv
naar https://vacatures.one/12595/solliciteren. Doe dat uiterlijk 21 november. Maak je ons
nieuwsgierig en willen we je ontmoeten dan nodigen we je uit voor een kennismaking op 26
november.

