Bij de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) werken we aan een
inclusieve samenleving waarin voor iedereen plek is. Daarom begeleiden wij klanten naar
werk of een andere manier van participatie, zodat ze vanuit hun eigen kracht een
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.
Het sociaal domein is volop in ontwikkeling en dus zijn wij dat ook. Wij zoeken
uitdrukkelijk de samenwerking op en werken zoveel mogelijk lokaal. Soms is dat nog
pionieren en uitproberen, maar dat maakt het werken bij de RSD juist leuk. Wij zetten
samen de schouders eronder en hebben hart voor de zaak. Spreekt dit je aan? Kom dan
bij ons werken!
De RSD is een intergemeentelijke sociale dienst en biedt een vangnet voor de inwoners
van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die
tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien.
Wij zoeken een
Handhaver
36 uur per week
(vacaturenummer 19-02)
Omschrijving
Onze medewerkers beschouwen we als de beslissende factor voor het succes van de
RSD. We werken daarom aan een organisatie waar mensen vertrouwen hebben in eigen
kunnen, trots zijn op hun kwaliteiten en prestaties, samenwerking voorop staat en
mensen ervaren dat ze het verschil maken.
In het hart van onze uitvoering kennen wij de functies klantregisseur, procesregisseur en
participatiecoach. Zij werken samen in multidisciplinaire teams (MDT’s) om de klant een
stapje verder te helpen.
Als handhaver ondersteun je en werk je in afwisselende rollen samen met deze collega’s
bij hoogwaardig handhaving van doel- en rechtmatigheid op basis van de Participatiewet.
De werkzaamheden worden zowel individugericht als projectmatig uitgevoerd.
Dit is wat je gaat doen:
 Als Handhaver Sociaal Domein is je kennis van wet- en regelgeving in de door ons
geleverde diensten actueel en dit weet je gericht en zuiver te gebruiken. Je bent een
kei in duidelijk en juridisch rapporteren; jouw adviezen zijn concreet, objectief
volledig gemotiveerd en juridisch ijzersterk.
 Weerstand is voor jou gesneden koek, je weet precies hoe je dit kunt voorkomen en
hoe je hier professioneel op moet reageren; zonder het doel uit het oog te verliezen.
 Ook ben jij kundig in het kiezen van je tactiek en methodiek. Je bent (zelf-) kritisch
op een manier dat jij en wij hier beter en sneller van worden. Je deelt kennis en staat
ook open voor kennis. Je kunt prima zelfstandig werken en kunt ook goed hulp
vragen daar waar nodig. Flexibiliteit is voor jou een kernwaarde en de juiste
omstandigheden worden samen gecreëerd, zo kunnen we op elkaar bouwen en leren
we van en met elkaar.
 Je verricht administratief- en veldonderzoek. Hierbij hoort: dossieronderzoek,
systeemonderzoek, raadplegen van diverse bronnen, verrichten van waarnemingen,
buurtonderzoek, huisbezoek, het opnemen van verklaringen, confrontatiegesprek en
het slecht nieuws gesprek indien de uitkering na onderzoek wordt ingetrokken. Je

verricht zelfstandige onderzoeken, thema-controles en draagt bij aan
multidisciplinaire onderzoeken.
Je voldoet hieraan
 Je hebt een HBO denk- en werkniveau;
 Je hebt ervaring met handhavingstaken binnen de Participatiewet en sociale
zekerheid;
 Je bent vasthoudend en doortastend;
 Je hebt coachende vaardigheden;
 Je bent communicatief zeer vaardig en weet in diverse situaties de juiste toon te
zetten;
 Je bent in staat zelfstandig alle aspecten van de handhavingstaak uit te voeren;
 Je werkt planmatig en bent in staat bij te sturen als dat noodzakelijk is;
 Je handelt proactief.
Je herkent je hierin
Samenwerken | Netwerken | Initiatief | Klantgericht |Resultaatgericht
Dit bieden wij je
Een boeiende hands-on functie in een leuk team, bij een organisatie volop in ontwikkeling.
Afhankelijk van opleiding en ervaring bieden wij een marktconform salaris. Je aanstelling is
in eerste instantie tijdelijk, voor de periode van één jaar. De RSD biedt verder een goed
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wil je meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Bert Hagenbeek, Unitmanager Specifieke Diensten a.i.,
telefoonnummer 06–53790658 (ma, di en do).
Enthousiast?
Reageer dan snel en richt je reactie uiterlijk 20 januari 2019 aan de RSD Kromme Rijn
Heuvelrug, vacature@rsdkrh.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 januari 2019, in de middag.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern open gesteld.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

