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
Beleidsadviseur
36 uur per week
(vacaturenummer 19-01)
Omschrijving
We zijn op zoek naar een beleidsadviseur die breed inzetbaar is op het gebied
van de Participatiewet met onder andere het specifieke aandachtsgebied van
schulddienstverlening.
Als beleidsmedewerker ben je de schakel tussen strategie en de uitvoering. Je
signaleert en adviseert over landelijke ontwikkelingen in je aandachtsgebieden.
Daarvoor werkt je nauw samen met interne, lokale en regionale
(beleids)partners. Je kunt uitstekend beleidsmatige vraagstukken en de
implicaties voor de uitvoering met elkaar verbinden en weet daarin je
gesprekspartners mee te nemen.
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.
Dit is wat je gaat doen:
 Je initieert en ontwikkelt beleid op het brede terrein van de Participatiewet en
specifiek op het terrein van schulddienstverlening. In overleg met je collega’s
van team beleid bespreek je op welke aandachtsgebieden van de
Participatiewet je de regie pakt;
 Je beweegt je als verbinder gemakkelijk door de organisatie heen. Ook buiten
de organisatie bouw je een goed netwerk op en vertegenwoordig je de
belangen van de organisatie;




Je neemt deel aan relevante (externe) netwerken en bent het aanspreekpunt
naar deze externe partijen;
Je werkt intensief samen met interne, lokale en regionale (beleids)partners. Je
kunt uitstekend schakelen tussen de beleidsmatige vraagstukken en de
implicaties voor de uitvoering. Je bent sterk in het evalueren van het beleid,
signaleren van knelpunten en je stelt verbeteringen voor.

Je voldoet hieraan
 Je hebt een relevante HBO-opleiding afgerond en hebt minimaal twee jaar
werkervaring in een gemeentelijke omgeving;
 Je bent een echte allrounder, maar je hebt affiniteit met en je bent direct
inzetbaar voor schulddienstverlening;
 Je hebt een toegankelijke en plezierige schrijfstijl en weet dat het werk van
een goede beleidsadviseur niet eindigt bij het schrijven van het stuk;
 Je bent energiek, communicatief sterk en je schakelt zonder moeite tussen
denken en doen;
 Je bent een enthousiaste, doortastende gesprekspartner, realistisch, proactief
en betrokken;
 Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
Je herkent je hierin
Samenwerken | Netwerken | Initiatief | Klantgericht | Resultaatgericht
Dit bieden wij je
 Een aanstelling voor de duur van één jaar.
 Een salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, van maximaal
€ 4225,- bruto per maand (schaal 10, gebaseerd op een 36-urige werkweek).
 Goede arbeidsvoorwaarden.
 Enthousiaste collega’s die jou graag wegwijs maken in jouw nieuwe, boeiende
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 Caroline van Wijgerden, strategisch
beleidsadviseur en coördinator team beleid, telefoonnummer 06 – 28 42 38 11.
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 29 en 31 januari 2019.
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Deze vacature is gelijktijdig in- en extern open gesteld en acquisitie wordt niet op
prijs gesteld.

