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.
Voor de doorontwikkeling van de RSD zijn wij op zoek naar een
Consulent Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)
affiniteit met Tozo
24-36 uur per week
(Vacaturenummer 20-33)
Als consulent BBZ werk je samen met de huidige twee BBZ collega’s voor de unit
Intake, Diagnose & Werk. Zowel de huidige crisis, maar ook de wijzigingen in het
BBZ versterken de behoefte om pro-actief op deze ontwikkelingen in te spelen.
Het doorontwikkelen van het team, brengt tevens de behoefte voor uitbreiding
van het team met zich mee.
In deze functie ondersteun en adviseer je startende en gevestigde ondernemers
van de vijf gemeenten waar de RSD KRH werkzaam voor is. Daarnaast beoordeel
je aanvragen levensonderhoud en bedrijfskapitaal in het kader van het BBZ. Daar
waar nodig word je ook ingezet voor de werkzaamheden in het kader van de Tozo
(Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers).
Dit is wat je gaat doen
• Het tijdig en correct beoordelen en behandelen van aanvragen en
wijzigingen BBZ en Tozo.
• Je bent contactpersoon voor zelfstandig ondernemers.
• Je voert gesprekken met zelfstandig ondernemers met financiële
problemen en vraagstukken en analyseert deze.
• Je voert het levensvatbaarheidsonderzoek zelf uit of geeft daartoe
opdracht aan een externe deskundige.
• Je beoordeelt het eventuele externe advies en neemt een (concept) besluit
in het kader van BBZ.
• Je monitort en bewaakt de integrale behandeling van de aanvraag.

•
•

Je stelt jaarlijks het recht op bijstand vast aan de hand van de jaarcijfers.
Je voert debiteurenbeheer uit.

Je voldoet hieraan
• Hbo werk- en denkniveau op bedrijfseconomisch vlak.
• Ervaring bij een gemeente met (de uitvoering van) BBZ, de IOAZ en de
Participatiewet verdient de voorkeur.
• Ervaring met het voeren van gesprekken met (aankomende) zelfstandige
ondernemers (of andere uitkeringsgerechtigden).
Deze competenties heb jij in je
Samenwerken | Netwerken | Initiatief | Klantgericht | Resultaatgericht
Dit bieden wij jou
• Een arbeidsovereenkomst vooralsnog voor de duur van 1 jaar.
• Een salaris, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, van maximaal
€ 4.048,-.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO SGO en RSD KRH
regelingen.
• 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 Joadri van Kempen, Coördinator,
telefoonnummer 06 – 23 66 73 04.
Enthousiast?
Reageer dan snel en richt je reactie uiterlijk 25 oktober 2020 aan de RSD
Kromme Rijn Heuvelrug, vacature@rsdkrh.nl. Wij vragen je om naast het cv ook
een motivatiebrief te sturen.
Wij nodigen (ook) ZZP-ers uit om te solliciteren, om als ervaringsdeskundige ons
team te komen versterken en een dienstverband bij de RSD KRH aan te gaan.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 29 oktober 2020.

Deze vacature is gelijktijdig in- en extern opengesteld.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

