In Beekdaelen is werk aan de winkel: als jonge fusiegemeente is Beekdaelen nog volop in
ontwikkeling. Het sociaal domein is een dynamisch werkveld met uitdagingen op het gebied
van jeugdhulp, Wmo, participatie, onderwijs en welzijn. Wij zijn actief aan de slag met het
vormgeven van een actieve netwerksamenwerking, data gestuurd en wijkgericht werken,
zelfsturing en ondersteuning van burgerinitiatieven. Positionering van het voorliggend veld
zijn belangrijke aspecten hierbij. Dit betekent dat een nauwe afstemming in de hele keten
nodig is. Werken bij de gemeente Beekdaelen is uitdagend. Niet alleen omdat wij van
iedereen het beste van zichzelf vragen; ook willen wij iedereen optimaal de kans bieden het
beste uit zichzelf te halen.
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Voor de afdeling Sociaal zijn we op zoek naar een enthousiaste:

Beleidsuitvoerder Sociaal
(32 uur structureel)

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•
•

Je initieert en ontwikkelt operationeel beleid op het brede werkterrein van het sociaal
domein, primair op het gebied van de Wmo en geeft daar mede uitvoering aan;
Je vertaalt ontwikkelingen en definieert kaders, richtlijnen en uitvoeringsplannen
samen met en afgestemd op de uitvoering door de consulenten;
Je zorgt dat beleid goed wordt ingebed in de uitvoering, ook bij maatschappelijke
partners waar de gemeente mee samenwerkt;
Je signaleert, evalueert en ontwikkelt methoden, procedures en technieken;
Je rapporteert over de uitvoering van beleid (inhoudelijk en financieel) en pakt hierin
de regisseursrol;
Je zorgt ervoor dat vastgesteld beleid tot concrete (inhoudelijke en financiële)
resultaten leidt;
Je bent alert op de samenhang tussen het brede werkterrein van het sociaal domein,
zoals onder meer, jeugdwet, onderwijs en participatiewet.

Wat breng je mee?
•
•
•
•
•
•
•
•

Jij hebt een creatieve geest en bent in staat om vernieuwende ideeën te introduceren,
uit te werken en te implementeren;
Jij beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en bent
in staat problemen snel tot de kern terug te brengen en hierin te adviseren;
Jij bent je ervan bewust dat je functioneert in een politiek-bestuurlijke context, je
hebt oog voor politieke prioriteiten en de belangen van inwoners;
Jij weet verbindingen te leggen tussen beleid, inwoners en de uitvoering;
Jij bent in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden;
Jij werkt vanuit een zelfstandige houding, maar bent tegelijkertijd ook een echte
teamspeler en bent stressbestendig;
Jij hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Wmo waarbij je
tevens op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen;
Jij hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen een organisatie in verandering. Dit betekent dat er
ook voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van jezelf.
De functie is gewaardeerd op schaal 10 (HR21 normfunctie: Medewerker
Beleidsuitvoering I). Dit betekent dat je maximaal € 4671 bruto per maand
(peildatum 1 april 2022) kunt verdienen bij een fulltime dienstverband.
Beekdaelen volgt de CAO-gemeente en biedt daarmee een eigentijds pakket aan
arbeidsvoorwaarden.
Denk hierbij aan:
• Individueel keuzebudget bestaande uit 17,05 % van je brutosalaris
• Uitstekende opleidingsmogelijkheden
• Werktijden gebaseerd op zelforganisatie en plaats- en tijdonafhankelijk werken

Ben jij de kandidaat?
Schrijf dan een motivatiebrief, inclusief CV, en lever deze in via WWW.IGOM.
Doe dit uiterlijk op 30 juni 2022.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ingeborg Leurs of Kees
Schuman via telefoonnummer 088-4502000.

