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
Consulent Schulddienstverlening
32-36 uur per week
(vacaturenummer 19-03)
Omschrijving
Als Consulent Schulddienstverlening maak je deel uit van het team
Schulddienstverlening, dat uit ongeveer 20 mensen bestaat. Jij treedt op als
contactpersoon voor klanten, schuldeisers en instanties. Je regisseert het verloop van
zowel de eigen trajecten, als de bij de netwerkpartijen ingezette trajecten.
Wij werken zoveel mogelijk lokaal en samen met onze netwerkpartners om
schuldenproblematiek in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.
Zo voer je samen met de netwerkpartners, gedeeltelijk op locatie adviesgesprekken met
klanten die in financiële problemen dreigen te komen (vroegsignalering) en geef je
advies aan de vrijwilligersorganisaties en netwerkpartners over onderkennen van
schuldenproblematiek (zowel bilateraal als in groepsverband). Samen helpen we de klant
een stapje verder.
Kort gezegd ga je dit doen
 Je bent verantwoordelijk voor het gehele traject, van intake t/m het indienen van een
WSNP verzoekschrift en nazorg;
 Je stelt een passend dienstenaanbod op en verzorgt rapportages en beschikkingen
op;
 Samen met de klant maak je een plan van aanpak en afspraken over het verloop van
het traject;
 Je indiceert of er een vorm van budgetbeheer of beschermingsbewind noodzakelijk is
en werkt hierbij nauw samen met je collega’s van budgetbeheer;
 Je werkt samen met lokale netwerkpartijen en als je andere (maatschappelijke)
problemen signaleert zorg je voor een warme overdracht, zodat de klant werkelijk
verder geholpen wordt;
 Je geeft voorlichting en informatie in bredere verbanden (netwerkpartijen,
doelgroepen, scholen e.d.), en neemt deel aan lokale overlegstructuren;
 Je stelt berekeningen volgens de Recofa methode op en voert minnelijke trajecten uit
volgens de gedragscode NVVK.

Je voldoet hieraan
 Je hebt HBO werk- en denkniveau en minimaal drie jaar ervaring in dit vak;
 Je hebt een goede kennis van de sociale wet- en regelgeving, de toeslagen
belastingdienst, de berekening van de beslagvrije voet en met de gedragscode
schuldregeling en de Wsnp;
 In het contact met de klant heb je gevoel voor het verhaal achter het probleem. Je
herkent en traceert oorzaken en andere problematiek;
 Je bent een teamspeler, sociaal vaardig en goede contacten onderhouden binnen en
buiten de RSD is voor jou de normaalste zaak van de wereld;
 Je bent in staat om je eigen werk te managen, zelfstandig besluiten te nemen en
prioriteiten te stellen;
 Je bent flexibel ingesteld, stressbestendig en gericht op efficiëntie en professionaliteit.
Deze competenties heb jij in je
Samenwerken | Netwerken | Initiatief | Klantgericht |Resultaatgericht
Dit bieden wij je
 Een dienstverband van 32-36 uur per week.
 Een salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, van maximaal
€ 3.805,- bruto per maand.
 Goede arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend.
 Een warm welkom door enthousiaste collega’s die jou graag wegwijs maken in jouw
nieuwe, dynamische werkomgeving.
 Als jij groeit, groeit de RSD ook! Er is dus volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en eigen initiatief.
Wil je meer informatie?
Dan kun je contact opnemen met Bert Hagenbeek, Unitmanager Specifieke Diensten 06537 90 658 (ma, di en do).
Enthousiast?
Reageer dan snel en richt je reactie uiterlijk op 20 januari a.s. aan de RSD Kromme Rijn
Heuvelrug, vacature@rsdkrh.nl.
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken staan gepland op maandagochtend 28
januari aanstaande.
Beoogde datum van in dienst treden is 1 maart a.s.
Deze vacature wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.
Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure

