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Onderwerp: De Nieuwe Organisatie SoZaWe  
Reg. Nummer: 2012-454050 
 
1. Inleiding 
Voor u ligt het ontwerp van de nieuwe organisatie van de hoofdafdeling Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe). Het ontwerp is een onderdeel van Kans en 
Kracht, het Strategisch Bedrijfsplan 2011 – 2014 van Sociale Zaken van de 
gemeente Haarlem dat in oktober 2011 door de raad is vastgesteld (bijlage 1). In dat 
plan wordt beschreven dat onze hoofdafdeling zich moet aanpassen aan gewijzigde 
omstandigheden, die zowel maatschappelijk, economisch als financieel van aard 
zijn.  
 
 
2. Besluitpunten college 
1) Het college besluit akkoord te gaan met het uitwerkingsplan, de genoemde 

bijlagen en de organisatiewijziging per 1 mei 2013; 
2) Het college besluit akkoord te gaan met de genoemde voorlopige nieuwe 

organisatiestructuur, formatie, functies, functiebeschrijvingen, voorlopige status 
van de functies en de voorlopige waarderingen van de functies per 1 mei 2013 ; 

3) Het college besluit akkoord te gaan met de voorlopige Afwijkende persoonlijke 
statussen (bijlage G, geheim in verband met privacy-gevoelige informatie); 

4) Het college besluit de betrokken medewerkers kort na besluitvorming te 
informeren; 

 
 
3. Beoogd resultaat 
Het doel van de nieuwe hoofdafdeling SoZaWe is de zelfredzaamheid van 
Haarlemmers die dat nodig hebben te bevorderen op het terrein van werk, inkomen 
en schulden. Het denken in de mogelijkheden van de klant en zijn netwerk én het 
overtuigen van de klant om die mogelijkheden in te zetten, is het startpunt van onze 
dienstverlening. Deze nieuwe manier van werken geeft de inwoners de regie over 
hun eigen leven. Dat maakt mensen trots, zelfstandig en vitaal. 
 
Het geeft de hoofdafdeling de mogelijkheid om met elke Haarlemmer maatwerk te 
leveren en met de klant die set instrumenten in te zetten die voor hem of haar het 
meeste effect geven op werk, inkomen en/of voorkomen/verminderen van schulden. 
Het uitgangspunt is inzet van zo min mogelijk en zo licht mogelijke instrumenten. 
Bij een eenvoudige vraag of problematiek zal dat vooral de inzet van de 
capaciteiten van de klant en zijn/haar omgeving zijn, bij een complexe problematiek 
zullen ook de (keten)partners worden ingezet. 
Het effect van deze nieuwe werkwijze is dat meer Haarlemmers op het terrein van 
werk en inkomen de regie over hun eigen leven hebben. 
 
Het effect van de  nieuwe organisatie SoZaWe is een verbetering van de financieel-
economische zelfredzaamheid van inwoners van Haarlem die groter is dan het 
landelijk gemiddelde1. 
 
 

                                                   
1 In het najaar wordt een verdere uitwerking van deze operationele doelstelling geformuleerd en voorgelegd
aan het bestuur.
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4. Argumenten 

Sociaal-maatschappelijke veranderingen; eigen kracht en
zelfredzaamheid
Het uitgangspunt is dat we niet de problemen van onze klanten oplossen, maar
dat we mensen die dienstverlening bieden om dat zelf te doen. SoZaWe biedt
kansen. Dat betekent dat we op een andere manier naar onze klanten moeten
gaan kijken en dat betekent een algehele gedragsverandering van een groot
deel van onze medewerkers.

Nieuwe wetgeving leidt tot beperking van kerntaken
De verwachting is dat de komende jaren een vergelijkbare Wet als de WWNV
van kracht zal worden. Daarmee verandert een van de huidige kerntaken van
SoZaWe. Dat geldt ook voor de taak schulddienstverlening: de gemeente kan
en gaat niet langer iemands schulden oplossen.
Als gevolg van deze ontwikkelingen beperkt SoZaWe zich tot de kerntaken
inkomen en schulden en verwijzen we door voor werk, scholing en zorg.

Schulddienstverlening: realiseren nieuwe opdracht voor gemeente
In Haarlem spreken we niet langer van schuldhulpverlening maar van
schulddienstverlening. Schulddienstverlening wordt selectief en gericht
aangeboden aan die burgers van Haarlem die gemotiveerd zijn zelf aan hun
probleem te werken en daarbij de ondersteuning van de gemeente te
accepteren.

Verandering onderdeel van gemeentebrede doorontwikkeling
De transitie in het Sociale Domein vraagt ook een verandering van de wijze
waarop Sociale Zaken en Werkgelegenheid georganiseerd is. De
veranderboodschap uit het Sociaal Domein is onverkort van toepassing.
Daarnaast is er gemeentebreed er sprake van een verandering van de
organisatie met als perspectief: aanpassingsvermogen.
Met als kenmerken:

 Betrokken bescheiden: reageert adequaat op maatschappelijke
dynamiek, zonder alles zelf te willen doen, zonder alles aan de
samenleving over te laten; kan op korte termijn reactief handelen
na gebeurtenis maar vooral anticiperen op omgeving en werken aan
lange termijn continuïteit;

 Politiek gestuurd: gericht op toegevoegde waarde voor de burger van
Haarlem (‘outcomes’), op realisatie doelen politiek bestuur;

 Resultaatgericht: zakelijk (zichtbaar, voelbaar en tastbaar);
 Gevarieerd/flexibel ingericht: passend bij taken/opgaven én

schaalniveaus en arrangementen;
 Intelligent: groot creatief probleemoplossend en verbindend

vermogen;
 Op kennis gebaseerd: georganiseerd geheugen, datawarehouse,

competente (op netwerken gerichte) medewerkers.
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Formatiereductie als gevolg van coalitieakkoord
SoZaWe heeft de opgave om de komende jaren een formatiereductie van 17,10
fte te realiseren2 Haarlem moet fors ombuigen om de financiële positie van de
gemeente te versterken en dit komt tot uitdrukking in de taakstellingen waar
SoZaWe om een evenredige bijdrage wordt gevraagd. Ook heeft de
hoofdafdeling een aanzienlijke taakstelling om de ambtelijke kosten op het
participatiebudget te verlagen. Dit als gevolg van de landelijke bezuinigingen
op het participatiebudget.

 
5. Kanttekeningen 
Er is een analyse gemaakt van de kans op boventalligheid binnen de verschillende 
functiegroepen. De inschatting is dat 24,58 fte boven formatief wordt. Dit leidt, 
uitgaande van een gemiddelde aanstelling van 0,75, tot afgerond 33 boventalligen. 
 
SoZaWe en HRM zetten samen, door middel van een mix van instrumenten, sterk 
in op begeleiding van werk naar werk.  
 
Verder is het van groot belang om tijdens het reorganisatieproces de ‘winkel open’ 
te houden. Dat kan ook niet anders bij een hoofdafdeling die rechtstreeks 
klantcontact met burgers van de gemeente Haarlem onderhoudt.  
 
Wij onderscheiden de volgende risico’s die samenhangen met de reorganisatie en 
waarvoor we specifieke maatregelen of besluiten hebben genomen. 
 

1. Reorganisatie per 1 mei is een stap 
De wijziging van de organisatie op 1 mei 2013 a.s. op de wijze zoals in dit 
uitwerkingsplan beschreven is slechts een – weliswaar zeer belangrijke – 
stap in het realiseren van onze doelstellingen zoals die zijn beschreven in 
Kans en Kracht. Immers een belangrijk onderdeel in de verandering is ook 
het komen tot andere werkwijzen en ander gedrag van medewerkers en 
klanten.  

2. Relaties met andere partners en informatievoorziening 
Voor het realiseren van onze doelstellingen zijn we voor 
reintegratie/bemiddeling en scholing afhankelijk van maatschappelijke 
partners. De afspraken die met deze partners gemaakt worden in het najaar 
van 2012 zijn een belangrijke testcase voor de wijze waarop SoZaWe met 
haar partners wenst samen te werken. Een belangrijke randvoorwaarde 
hierbij is dat de informatievoorziening tussen de maatschappelijke partners 
en de hoofdafdeling SoZaWe goed wordt geregeld.  

3. Inzet ICT-systemen 
Bij de uitvoering van de werkprocessen bij SoZaWe spelen 
automatiseringssystemen een belangrijke rol. De systemen die wij op dit 
moment gebruiken voldoen aan de eisen die we daar nu aan stellen. Dat zal 
na de reorganisatie op 1 januari niet anders zijn, met andere woorden we 
gaan geen veranderingen in ICT-toepassingen doorvoeren tegelijkertijd met 
de ingangsdatum van de nieuwe organisatie op 1 mei 2013. 
Voor wat betreft de werkwijze die op het Werkplein vanaf de zomer van 
2013 van toepassing zal zijn, geldt dat daar waarschijnlijk andere 

                                                   
2 Dit aantal is gebaseerd op afspraken in het geldende coalitieakkoord, rijksbezuinigingen en de financiering
van Kans en Kracht. Nieuwe taakstellingen zullen bovenop dit aantal fte komen.
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automatiseringssystemen voor gebruikt worden. In de projecten binnen 
Kans en Kracht die betrekking hebben op (1) inrichting van het Werkplein 
en (2) digitaliseren en verder automatiseren van werkprocessen zijn daar 
inmiddels de eerste stappen voor gezet. 
 

6. Uitvoering 
Om tot de gewenste gedragsverandering te komen zal na 1 mei 2013 verder 
geïnvesteerd worden in nieuwe werkwijzen en gedragsverandering bij 
medewerkers. Daarvoor wordt in het najaar van 2012 een implementatieplan 
opgesteld dat voortborduurt op hetgeen in kader van Kans en Kracht in 2011 en 
2012 al in gang is gezet. 
 
 
7. Bijlagen (ter inzage) 
Voorgenomen besluit tot reorganisatie: De Nieuwe Organisatie SoZaWe 
Bijlage A1 : Sociale Zaken en Werkgelegenheid oud (formatie) 
Bijlage A2 : Sociale Zaken en Werkgelegenheid nieuw (formatie) 
Bijlage B-1 : Wordt/was-lijst SoZaWe 
Bijlage B-2 : Toelichting taken oude functie naar nieuwe functie 
Bijlage C : Gelijksoortige functies 
Bijlage D : Overzicht functiewaarderingen en –beschrijvingen nieuwe  
  Organisatie 
Bijlage E : Was-wordt-lijst managementfuncties 
Bijlage F : Afwijkende persoonlijke statussen (geheime bijlage i.v.m. 

Privacygevoeligheid). 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
 



Bijlage A-1

Sociale zaken en Werkgelegenheid oud

Functie Formatie (fte) schaal

Beleid en Bedrijfsvoering Afdelingshoofd 1,00 13

Beleid en Bedrijfsvoering Beleidsadviseur 0,78 11

Beleid en Bedrijfsvoering Beleidsmedewerker 3,16 10a

Beleid en Bedrijfsvoering Coördinator Kwaliteitszorg 1,00 10a

Beleid en Bedrijfsvoering Coördinator Planning & Control 1,00 10

Beleid en Bedrijfsvoering Management Assistent 1,00 8

Beleid en Bedrijfsvoering Medewerker Applicatiebeheer 2,83 9

Beleid en Bedrijfsvoering Medewerker Bedrijfsvoering 0,69 8

Beleid en Bedrijfsvoering Medewerker Kwaliteitszorg 5,08 9

Beleid en Bedrijfsvoering Projectmedewerker 3,50 8

Beleid en Bedrijfsvoering Secretariaatsmedewerker 1,22 6

Totaal 21,26

Administratie Wwb Bureauhoofd 1,00 10a

Administratie Wwb Inkomensconsulent WIJ 2,77 8

Administratie Wwb Medewerker Administratie 11,01 7

Administratie Wwb Senior Medewerker Administratie 3,00 8

Afdelingsleiding Afdelingshoofd 1,00 12

Debiteurenbeheer Administratief Medewerker 1,50 6

Debiteurenbeheer Medewerker Terugvordering 4,95 7

Debiteurenbeheer Medewerker Verhaal 1,50 8

Debiteurenbeheer Senior Medewerker Terugvordering 2,23 8

Fraudebestrijding Bijzonder Controleur 2,00 7

Fraudebestrijding Bureauhoofd 1,00 10a

Fraudebestrijding Medewerker Handhaving 4,63 9

Fraudebestrijding Sociaal Rechercheur 4,47 9

Totaal 41,06

Management Hoofdafdeling Manager Hoofdafdeling 1,00 16

Management Hoofdafdeling Projectmedewerker Algemene Dienst 0,44 -

Totaal 1,44

Schulddienstverlening Administratief Medewerker 6,00 6

Schulddienstverlening Bureauhoofd Schulddienstverlening 1,00 10a

Schulddienstverlening Consulent Schuldhulpverlening 12,06 9

Schulddienstverlening Coördinator Administratie 1,00 9

Schulddienstverlening Preventiemedewerker 1,50 9

Totaal 21,56

Werk en Inkomen A  Afdelingshoofd 1,00 12

Bijzondere Doelgroepen Bureauhoofd 1,00 10a

Bijzondere Doelgroepen Klantmanager Bijzondere Doelgroepen 8,61 9

Werk en Inkomen A algemeen Coordinator 1,00 10

Werk en Inkomen A algemeen Klantmanager 9,48 9

Werk en Inkomen A algemeen Klantmanager BB/NUG 1,61 8

Totaal 22,70

Werk en Inkomen B  Afdelingshoofd 1,00 12

Bijzondere Regelingen/Project Bureauhoofd 1,00 10a

Bijzondere Regelingen/Project Klantmanager Bijzondere Regelingen 4,06 9

Bijzondere Regelingen/Project Klantmanager Inburgering 3,00 9

Werk en Inkomen B algemeen Coordinator 1,00 10

Werk en Inkomen B algemeen Klantmanager 13,24 9

Totaal 23,30

131,31

Status functies % aantal functies fte's personen

= voortgezet ongewijzigd 2% 1 1,00 1

= voortg. formatie verminderd 7% 3 24,07 31

= voortg. formatie vermeerderd 9% 4 17,92 21

= vervallen 79% 34 87,32 115

geen onderdeel van reorganisatie 2% 1 1,00 1

totaal 100% 43 131,31 169,00



Bijlage A-2

Sociale zaken en Werkgelegenheid nieuw

functie formatie (fte) schaal

Manager hoofdafdeling 1,00 16

Bedrijfsvoeringsmanager 1,00 13

totaal 2,00

Servicecentrum Manager 1,00 14

Medewerker Servicecentrum 1 6,00 10

Medewerker Servicecentrum 2 12,00 9

Medewerker Servicecentrum 3 (*1) 5,00 8

account en contractmanager 3,00 11

totaal 22,00

Inkomendienstverlening Manager 1,00 14

Medewerker Inkomendienstverlening 1 3,00 9

Medewerker Inkomendienstverlening 2 20,00 8

Medewerker Inkomendienstverlening 3 10,00 7

totaal 34,00

Schuldienstverlening en Handhaving Manager 1,00 14

Medewerker Administratie Schulddienstverlening 7,00 7

Medewerker Schuldienstverlening 2 10,00 9

Medewerker Schulddienstverlening 1 2,00 10

Medewerker Handhaving 2 12,00 9

Medewerker Handhaving 1 2,00 10

totaal 34,00

Procesondersteuning Manager 1,00 14

Adviseur Bedrijfsvoering 1,00 11a

Medewerker Planning en Control 1,00 10

Ondersteuner 1 5,00 8

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 9,00 10a

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 1 2,00 12

Medewerker Applicatiebeheer 3,00 9

totaal 22,00

totaal generaal 114,00

*1 = formatie telt niet mee. Maakt deel uit van formatie balie Dienstverlening. Formatie DV wijzigt niet

status fte's

voortgezet formatie gelijk (excl Med. Servicecentrum 3) 1,00

voortgezet formatie verminderd 25,00

voortgezet formatie vermeerderd 22,00

geen onderdeel van deze reorganisatie 1,00

nieuwe functie 65,00

114,00



Bijlage A-2

*1 = formatie telt niet mee. Maakt deel uit van formatie balie Dienstverlening. Formatie DV wijzigt niet



Bijlage B-1
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Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Management Manager Hoofdafdeling 1,00 16
-

-Management - Manager Hoofdafdeling
-

geen onderdeel van deze reorganisatie 

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Management Bedrijfsvoeringsmanager 1,00 13 Nieuw -Management - Afdelingshoofd Beleid en Bedrijfsvoering                                             

- Manager hoofdafdeling

Een zware adviseursfunctie op Bedrijfsvoering. De 

rechterhand van de Manager Hoofdafdeling. Gaat mee naar 

MT, DT en Wethouder.  

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Servicecenter Afdelingsmanager 1,00 14 Nieuw - Afdelingshoofd                  

- bureauhoofden

- Afdelingshoofden                                                        

- Bureauhoofden
Vermindering managementlaag, vergroting Span of Control, 

sturing niet meer op de inhoud

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Servicecenter Medewerker Servicecenter 2 12,00 9 Nieuw -Werk en Inkomen A en B     

- Schuldhulpverlening           

- Debiteurenbeheer              

- Fraudebestrijding

- div. Klantmanagers (Regulier/Bijzondere 

Doelgroepen/ Bijzondere Regelingen/BB-NUG/ 

Inburgering) Consulent Schuldhulpverlening;                            

- (senior) Medewerker Terugvordering;                       

- Medewerker Handhaving.

In de oude situatie waren de taken verdeeld en geclusterd op 

basis van Inhoud wat mee specialisme tot gevolg had.   Nu 

ondergebracht in één (nieuwe) meer generalistische functie. 

Ook is het werk zodanig gesplitst in service- en backoffice dat 

de aard en het karakter van het werk sterk is gewijzigd.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Servicecenter Medewerker Servicecenter 1 6,00 10 Nieuw - Werk en Inkomen A en B    

- Schuldhulpverlening            

-  Debiteurenbeer                 

-  Fraudebestrijding

- div. Klantmanagers (Regulier/Bijzondere 

Doelgroepen/ Bijzondere Regelingen/BB-NUG/ 

Inburgering) Consulent Schuldhulpverlening;                            

- (senior) Medewerker Terugvordering;                       

- Medewerker Handhaving.                                           

- Coördinatoren Werk en Inkomen

In de oude situatie waren de taken verdeeld en geclusterd op 

basis van Inhoud wat mee specialisme tot gevolg had.   Nu 

worden ze ondergebracht in één (nieuwe) meer 

generalistische functie. Ook is het werk zodanig gesplitst in 

service- en backoffice dat de aard en het karakter van het 

werk sterk is gewijzigd. Behandelt ook de complexe zaken. 

Heeft ook een coachende/begeleidende rol.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Servicecenter Account- en contractmanager 3,00 11 Nieuw - Werk en Inkomen A en B    

- Schuldhulpverlening            

- Debiteurenbeheer                   

- Fraudebestrijding                 

- Administratie Wwb

- Afdelingshoofd                                                            

- Bureauhoofden WI-A+B/Schuldhulp- verlening/ 

Fraudebestrijding/Administratie  WWb                                                 

- Coördinatoren WI-A + B                                                       

- Beleidsmedewerker                                                     

- Consulent Schuldhulpverlening.

In de oude situatie waren de account- en contracttaken 

verdeeld over meerdere functies. Nu wordt het in één functie 

ondergebracht.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Inkomensdienst-

verlening

Afdelingsmanager 1,00 14 Nieuw - Afdelingshoofden                                                   

- Bureauhoofden

- Afdelingshoofden                                                       

- Bureauhoofden
Vermindering managementlaag, vergroting Span of Control, 

sturing niet meer op de inhoud.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Inkomensdienst-

verlening

Medewerker inkomensdienstverlening 3 10,00 7 Voortgezet fte 

verminderd

- Administratie WWB             

- Debiteurenbeheer                

- Fraudebestrijding

- Medewerker Administratie                                           

- Administratief Medewerker Debiteurenbeheer                

- Bijzonder Controleur

Voortgezet, 

formatie 

verminderd

Taken Adm. Med. Debiteurenbeheer én Bijzonder Controleur 

overgeheveld naar Inkomensdienstverlening. Gezien de 

geringe omvang van het werk, opgegaan in het grotere 

geheel.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Inkomensdienst-

verlening

Medewerker Inkomensdienstverlening 2 20,00 8 Nieuw - Debiteurenbeheer              

- Administratie WWB            

- Werk en Inkomen A + B

- Inkomensconsulent                                                     

- Medewerker Terugvordering                                        

- div. Klantmanagers (Regulier/Bijzondere 

Doelgroepen/Bijzondere Regelingen/BB-

NUG/Inburgering                                                             

- (Senior)Medewerker Administratie                                

- bureauhoofd Administratie

Vervallen Taken opgedeeld: Klantcontact naar Servicecenter en 

Adm.deel naar Inkomensdienstverlening. Reïntegratietaken 

(50%) vervallen; restant taken opgesplitst over functies bij 

Servicecenter en Inkomensdienstverlening. 

Uitkeringsadministratie samengevoegd met Bestandsbeheer 

en Debiteurenbeheer. Taken Inkomenconsulent zijn al per     

1-1-2012 weggevallen als gevolg van intrekken wet WIJ. Op 

formatie zat al geen bezetting.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Inkomensdienst-

verlening

Medewerker Inkomensdienstverlening 1 3,00 9 Nieuw - Debiteurenbeheer            - 

Fraudebestrijding                - 

administratie WWB

- Senior Medewerker Terugvordering                            

- coördinatoren Werk en Inkomen                                  

- Seniormedewerker Administratie                              

- div. Klantmanager (regulier/Bijzondere 

Doelgroepen/Bijzondere Regelingen/ 

Inburgering/BB-NUG)

Vervallen Taken administratieve afhandeling zijn naar 

inkomensdienstverlening gegaan.Taken Coördinator over 

naar IDV. Reïntegratietaken (50%) vervallen; restant taken 

Klantmanager opgesplitst over functies bij Servicecenter en 

Inkomensdienstverlening

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Afdelingsmanager 1,00 14 Nieuw - Afdelingshoofden                                                         

- Bureauhoofden

Vervallen Vermindering managementlaag, vergroting Span of Control, 

sturing niet meer op de inhoud.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Medewerker administratie Schulddienst- 

verlening

7,00 7 Voortgezet - Schuldhulpverlening 

budgetbeheer 

- Administratief Medewerker Voortgezet Grotendeels ongewijzigd; uitvoerende dossier-

werkzaamheden van de consulentfunctie komen er bij.



Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Medewerker Schulddienstverlening 2 10,00 9 Voortgezet / fte 

verminderd

- Schuldhulpverlening - Consulent Schuldhulpverlening Voortgezet Geen grote wijziging in de werkzaamheden.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Medewerker Schulddienstverlening 1 2,00 10 Nieuw - Schuldhulpverlening          

- budgetbeheer 

- bureauhoofd Schuldhulpverlening                             

- Coördinator administratie                                               

- Consulent Schuldhulpverlening

Vervallen Taken meer dan 50% gewijzigd tav. voormalige 

managementfuncties. Zeer complexe dossier vanuit de functie 

Consulent Schuldhulpverlening toegevoegd.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Medewerker Handhaving 2 12,00 9 Voortgezet - Fraudebestrijding - Sociaal Rechercheur                                                     

- Medewerker Handhaving

Voortgezet Taken hetzelfde; werkterrein breder. Nu alleen WWB, straks 

ook WMO en Schulddienstverlening. Werk met / zonder BOA

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Schuldienstverlening 

en Handhaving

Medewerker Handhaving 1 2,00 10 Nieuw - Fraudebestrijding - Bureauhoofd Fraudebestrijding/ 

Schulddienstverlening/ Administratie Wwb                     

- Sociaal Rechercheur                                                  

- Medewerker Handhaving

Uit meerdere functies zijn taken weggehaald en 

gecombineerd in de nieuwe functie.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Afdelingsmanager 1,00 14 Nieuw - Afdelingshoofden                                                   

- Bureauhoofden

- Afdelingshoofden                                                         

- Bureauhoofden

Vermindering managementlaag, vergroting Span of Control,  

sturing niet meer op de inhoud.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Adviseur Bedrijfsvoering 1,00 11A Nieuw - Beleid en Bedrijfsvoering - Afdelingshoofd Beleid en Bedrijfsvoering vervallen Adviseur Bedrijfsvoering is een nieuwe functie, waarbij de 

taken deels nieuw (in tijd/complexiteit) zijn en deels 

voortkomen uit de functie afdelingshoofd Beleid en 

Bedrijfsvoering.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning P&C medewerker 1,00 10 Voortgezet - Beleid en Bedrijfsvoering - Coördinator Planning & Control Voortgezet Taken ongewijzigd.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Ondersteuner 1 5,00 8 Voortgezet fte 

verminderd

- Beleid en Bedrijfsvoering - Management Assistent                                              

- Secretariaatsmedewerker

Voortgezet Werkzaamheden van Secretariaatsmedewerker 'verwateren' 

over de 5 fte Ondersteune-1 in de nieuwe situatie.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Medewerker kwaliteit en innovatie 2 9,00 10A Nieuw - Beleid en Bedrijfsvoering    

- Schuldhulpverlening

- Medewerker Kwaliteitszorg                                         

- Projectmedewerker Algemene Dienst                      

- Medewerker Preventie                                               

- Medewerker Bedrijfsvoering

Vervallen Uit meerdere functies zijn taken weggehaald en 

gecombineerd in de nieuwe functie.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Medewerker kwaliteit en innovatie 1 2,00 12 Nieuw - Beleid en Bedrijfsvoering - Beleidsmedewerker                                                      

- Beleidsadviseur                                                             

- Coördinator Kwaliteitszorg

Vervallen Uit meerdere functies zijn taken weggehaald en 

gecombineerd in de nieuwe functie.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Procesondersteuning Medewerker Applicatiebeheer 3,00 9 Voortgezet - Beleid en Bedrijfsvoering - Medewerker Applicatiebeheer Voortgezet Taken ongewijzigd

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

- Debiteurenbeheer - Medewerker Verhaal Vervallen Taken zijn reeds uitbesteed aan Bureau. Op formatie zit geen 

bezetting.

Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid

Beleid en Bedrijfsvoering Projectmedewerker Vervallen Reïntegratietaken zijn reeds vervallen en 

reïntegratieactiviteiten zijn contractueel uitbesteed aan 

Paswerk.

114,00



Bijlage B-2

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (OUD)

Reg.nr Functie Formatie schaal

SZW-01 Manager Hoofdafdeling 1,00 16

SZW-03 Afdelingshoofd 1,00 13

SZW-04 Coördinator Kwaliteitszorg 1,00 10a

SZW-05 Medewerker Kwaliteitszorg 5,08 9

SZW-08 Coördinator Planning & Control 1,00 10

SZW-09 Medewerker Bedrijfsvoering 0,69 8

SZW-10 Beleidsmedewerker 3,16 10a

SZW-11 Management Assistent 1,00 8

SZW-12 Secretariaatsmedewerker 1,22 6

SZW-15 Senior Medewerker Administratie 3,00 8

SZW-16 Medewerker Administratie 11,01 7

SZW-19 Medewerker Verhaal 1,50 8

SZW-20 Senior Medewerker Terugvordering 2,23 8

SZW-21 Medewerker Terugvordering 4,95 7

SZW-22 Administratief Medewerker 1,50 6

SZW-23 Bureauhoofd 1,00 10a

SZW-24 Sociaal Rechercheur 4,47 9

SZW-25 Medewerker Handhaving 4,63 9

SZW-26 Bijzonder Controleur 2,00 7

SZW-44 Klantmanager Bijzondere Regelingen 4,06 9

SZW-47 Bureauhoofd 1,00 10a

SZW-48 Coordinator W&I A 1,00 10

SZW-48 Coordinator W&I B 1,00 10

SZW-49 Klantmanager 9,48 9

SZW-49 Klantmanager 13,24 9

SZW-50 Klantmanager BB/NUG 1,61 8

SZW-52 Klantmanager Bijzondere Doelgroepen 8,61 9
SZW-60 Coördinator Administratie 1,00 9

SZW-61 Consulent Schuldhulpverlening 12,06 9

SZW-62 Administratief Medewerker 6,00 6

SZW-64 Klantmanager Inburgering 3,00 9

SZW-104 Medewerker Applicatiebeheer 2,83 9

SZW-109 Bureauhoofd 1,00 10a

SZW-112 Bureauhoofd 1,00 10a

SZW-122 Inkomensconsulent WIJ 2,77 8

SZW-125 Preventiemedewerker SDV 1,50 9

Algemeen IJP Afdelingshoofd W&I A 1,00 12

Algemeen IJP Afdelingshoofd W&I B 1,00 12

Algemeen IJP Afdelingshoofd Adm WWB 1,00 12

Projectmedewerker Algemene Dienst 0,44 -

Bureauhoofd Schulddienstverlening 1,00 10a

Beleidsadviseur 0,78 11

Projectmedewerker 3,50 8

C:\Users\alferids\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet 

Files\Content.Outlook\OGBEVLQC\Overzicht oude functies 1 Pagina 1



ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DEBITEURENBEHEER 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Debiteurenadministratie: 
Ontvangsten inboeken 

Uitzoeken van wie de betaling afkomstig is en voor welke 
vordering het bestemd is aan de hand van het clientnr,  debnr. 
Indien gegevens ontbreken proberen op andere manier gegevens 
te achterhalen.  

Medewerker IDV 3 

  Boeken van bedrag op het juiste debiteurennummer in GWS Medewerker IDV 3 

Voorbewerken van OHP-
dossiers 

GBA-printje(s) maken en bijvoegen; aanmaken cliëntnummer 
van onderhoudsplichtige; NAW-gegevens onderhoudsplichtige 
invoeren in Aliment; buitenmap aanmaken voor archiefkast 

Medewerker IDV 3 

Debiteurenadministratie: 
Dossiers administratief 
afhandelen 

Brieven verzenden na ontvangst dossier van de toetser; 
afmelden werkproces; maken van acceptgiro; zorgdragen voor 
restitutie of overboeking 

Medewerker IDV 3 

  Dossier voorbereiden voor DIS vervalt 

  
Wijzigingen ivm 0-dossiers invoeren in het systeem; 
administratief afhandelen 

Medewerker IDV 3 

Adresonderzoeken 
Bij retour gekomen post het juiste adres achterhalen in GBA. 
Geheime adressen achterhalen via afdeling Bevolking.  

Medewerker IDV 3 

Werkzaamheden voor sectie 
Fraudebestrijding 

Supplementen opbergen in wettenbundels / Stukken kopiëren / 
Rapporten archiveren in ordners.  

Medewerker HH 2 

Overige werkzaamheden Beheren voorraad kantoorartikelen; doen van bestellingen vervalt 

  Verrichten jaarwerk (Opboeken LBIO, ontvangsten verwerken) Medewerker IDV 3 

  
Registreren binnenkomende en uitgaande facturen; verwerken 
post 

Medewerker IDV 3 

 



Administratief Medewerker 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:   

Controle,  verwerking, 
beslissingen 

Verifieert gegevens (o.a.  inkomstenbriefjes) ten opzichte van systeem, dossiers 
e.d.  Vraagt zo nodig gegevens op bij klant. 

Medewerker IDV 3  

  Gaat informatie na bij derden, i.v.m. correcte verwerking. Medewerker IDV 3  

  Verwerkt gegevens in systeem en dossiers.  Medewerker IDV 3  

  
Beoordeelt wat valt binnen de eigen bevoegdheid, zoals beperkte mutatie 
(beëindiging, voortzetting, hoogte) en beslissing op schriftelijke aanvragen om 
"bijzondere bijstand" (verkorte procedure) afgehandeld kan worden.  

Medewerker IDV 3  

  
Controleert gegevens door middel van bestandsvergelijkingen en verkregen 
informatie van derden. 

Medewerker IDV 3  

  
Controleert de kwitanties uit de betalingsruns, controleert de niet opgehaalde 
kwitanties.  

Medewerker IDV 3  

  Beheert en bewaakt de week- en halve maandbetalingen. Medewerker IDV 3  

Uitkeringenadministratie Berekent uitkeringen en (bruto) vorderingen.  Medewerker IDV 3  

  
Verzorgt de invoer en financiële uitwerking van uitkeringen, inhoudingen en 
doorbetaalgegevens in het systeem, mede op aandragen van de casemanagers.  

Medewerker IDV 3  

  Voert beslagleggingen door derden op uitkeringen uit.  Medewerker IDV 3  

  Uitvoering acties voortvloeiend uit signaleringslijsten Medewerker IDV 3  

  
Verricht kwartaal en jaarwerk: voert afloopcontroles uit,  corrigeert en muteert de 
(financiële) administraties, voor  

Medewerker IDV 3  

  Corrigeert jaaropgaven en (fiscale) uitkeringsgegevens. Medewerker IDV 3  

  
Controleert steekproefsgewijs en achteraf de kwaliteit van de administratieve en 
financiële handelingen 

Medewerker IDV 3  

  
Controleert periodiek de bestandeninformatie (met name statistiek en 
facettencodes) op volledigheid en juistheid.  

Medewerker IDV 3  



  Verricht testwerk op nieuwe en/of gewijzigde programmatuur.  Iedereen binnen SZW  

Ondersteuning casemanagers 
Geeft informatie door voor behandeling (onder meer nader onderzoek) door 
casemanagers. 

Medewerker IDV 3  

  Voorbereiding heronderzoek vervallen  

  
Ondersteunt bij bijzondere boekhoudkundige ,  administratieve en/of financiële 
berekeningen en bij de gegevensverwerking in het systeem.  

Medewerker IDV 3  

Beheer en gebruik 
werkbeheersingssysteem 

Starten en afmelden werkprocessen, DIS. Medewerker IDV 3  

  Legt informatie vast in het systeem voor alle  disciplines.  Medewerker IDV 3  

  Gebruikt systeem voor controle op afloop van processen.  Medewerker IDV 3  

  
Controleert periodiek de bestandeninformatie (met name gegevens 
managementinformatie) op volledigheid en juistheid. 

Medewerker IDV 3   

  Verricht testwerk op nieuwe en/of gewijzigde programmatuur.  Iedereen binnen SZW   

 



BELEIDSADVISEUR 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Advisering aan het college en 
gemeenteraad 

Onderzoekt de behoefte aan nieuw te formuleren beleid of aan te passen 
huidig gemeentelijk beleid. Formuleert voorstellen nieuw beleid en 
ontwerpt beleidskaders.  Vertalen van rijksbeleid naar Haarlem. 
Uitwerken collegeprogramma naar meetbare doelen. Samenhang zoeken 
en/of aanbrengen tussen de diverse beleidsvelden. In overleg criteria 
ontwikkelen waarmee de organisatie van de uitvoering kan worden 
opgezet.  Toetsen van resultaten aan gestelde doelen 

Medewerker K&I 1 

Coachen Het inhoudelijk aansturen  van beleidsmedewerker binnen een bepaald 
beleidsprogramma 

Medewerker K&I 1 

 

 



BELEIDSMEDEWERKER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Beleidsontwikkeling, advisering en 
evaluatie op het betreffende 
beleidsterrein. 

Signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen op lokaal,  
regionaal en landelijk niveau op het betreffende beleidsterrein. 
Afstemming met andere afdelingen en sectoren indien van toepassing.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Advisering bestuur en afdeling rondom de beleidsterreinen.  Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Bijdragen aan politieke besluitvorming door middel van het opstellen van 
beleidsnota’s namens het college van B&W.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Ondersteunen van het bestuur bij de communicatie met belanghebbenden 
zoals de raadscommissie en de raad, media,  maatschappelijke 
instellingen.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Indien van toepassing in overleg met de Beleidsadviescommissie 
SoZaWe. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

Ondersteuning bij implementatie van 
beleid ten behoeve van de 
lijnsbureaus. 

Bijdragen aan richtlijnen, voorlichting et cetera ter ondersteuning van 
een goede  uitvoering in de lijnafdelingen 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

Relatiebeheer met bij de 
onderwerpen betrokken organisaties 

Incidenteel of gestructureerd overleg met belanghebbenden en 
organisaties die bij (de uitvoering van) de beleidsonderwerpen zijn 
betrokken. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 
Account & contract manager 

 



BIJZONDER CONTROLEUR  

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Signaalrapporten 
Vergelijken van de signaalrapporten met administratieve 
gegevens in het systeem van sozawe 

Medewerker IDV 3 

  
Nader onderzoek: loongegevens opvragen bij de werkgever, 
hoogte van de vordering berekenen, beschikking opstellen ivm 
boete,  beschikking opstellen ivm terugvordering  

Medewerker IDV 3 

Boetes 
Verwerken van boetemeldingen met fraudevordering: berekenen 
van de hoogte van de vordering en beschikking opstellen 

Medewerker IDV 3 

  Verwerken van boetemeldingen zonder fraudevordering Medewerker IDV 3 

Overige werkzaamheden 
Administratieve voorbereiding en afhandeling van 
rechercheonderzoeken 

Medewerker IDV 3 

  Telefoon beantwoorden, tips inboeken en archiveren Medewerker Handhaving 2 

  Assistentie verlenen bij het lezen van bankafschriften 
Medewerker IDV 3 
Medewerker Handhaving 2 

  Detentieperioden opvragen Medewerker IDV 3 

  Administratieve assistentie op actiedagen 
Medewerker IDV 3 
Medewerker IDV 2 

 



 1 

 BUREAUHOOFD ADMINISTRATIE WWB 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering bureau Aansturen van de (senior) medewerkers Administratie zowel  op 
hiërarchisch als op inhoudelijk vlak.  

Manager 
Medewerker IDV 1 

 Coördineren van de werkzaamheden van Bureau Administratie Medewerker IDV 1 

 Verantwoordelijk voor de verdeling van het werk onder de 
teams/individuele medewerkers 

Medewerker IDV 1 

 Controleren van de productie in relatie tot gemaakte planningen en 
afspraken en stuurt,  indien noodzakelijk, bij.   
Verzorgt in dit kader ook de personeelsvoorziening (werving & selectie 
dan wel inhuur van nieuw personeel) 

Manager 
Medewerker IDV 1 

 
 

Beheren en bewaken van de budgetten van het bureau Manager 

 Opstellen van (management) rapportages  Manager 
Medewerker IDV 1 

 
 

Adequaat inzetten van middelen; legt dit vast in werkplan bureau en 
jaarplannen medewerkers 

Manager 

 Voert personeelsgesprekken. Legt dit vast in de toepasselijke 
formulieren en systemen. Opstellen en aanpassen van individuele 
jaarplannen van de medewerkers.   

Manager 

(procesmatige) aansturing op inhoud 
en ontwikkeling m.b.t.  cliënten  

Stuurt de medewerkers direct aan (coachen, instructie informatie & 
controle). 

Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 

 Houdt de informatie voorziening in stand en optimaliseert deze  Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 

 Verzorgt inhoudelijke coördinatie,  ter afstemming en versterking van 
elkaars functioneren, bijvoorbeeld door werkoverleg 

Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 

 Bewaakt de kwaliteit van de producten Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 

Leveren van beleidsbijdragen Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van de afdeling DFA lid 
van het afdelingsmanagementteam. 
 

Manager 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 



 2 

 Adviseert het afdelingsmanagement over zaken op het terrein van het 
bureau. 
 

Manager 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Leidt projecten op het werkterrein van de afdeling Sozawe/DFA Manager 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Zorgt voor ontwikkeling van het beleid op het terrein van het bureau 
Administratie.  

Manager 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 



BUREAUHOOFD W&I BIJZONDERE DOELGROEPEN 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering bureau  Draagt zorg voor voldoende en kwalitatieve bezetting van medewerkers,  
draagt het integraal personeelsbeleid uit en stuurt o.a aan op 
werkprocessen. 
 

Manager 
Medewerker SC1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Levert (evt.  op verzoek van Afdelingshoofd) periodiek management-
rapportages en maakt afspraken met het Afdelingshoofd over de te 
behalen doelen o.a.  aan de hand van de vastgestelde jaarplannen .  
 

Manager 
Medewerker SC1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers 
van het Team. Stelt in overleg de individuele jaarplannen op en voert 
werving- en selectie gesprekken. 

Manager 

Leidinggeven aan het Bureau Geeft leiding (sturing, instructie,  informatie,  controle en coachen) aan de 
medewerkers 

Manager 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Verantwoordelijk voor de voortgang, kwantiteit en kwaliteit van de 
werkzaamheden en producten van het Bureau 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Zorgt voor een goede informatievoorziening in overleg/nav overleg met 
het afdelingshoofd 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

Leveren van Beleidsbijdragen Stelt management-rapportages op aangaande de werkzaamheden van het 
Team. Levert een bijdrage in de verdere ontwikkeling danwel wijziging 
van beleid dat wordt uitgevoerd binnen het Team Bijzondere 
Doelgroepen en draagt zorg voor de implementatie ervan.  Waarbij 
tevens een bijdrage wordt geleverd in de samenwerking/uitvoering 
beleid/taken met/van de Ketenpartners.  

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 
 

 
 

Levert een bijdrage in beleidsontwikkeling/wijziging hoofdafdelings-
breed. 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Ontwikkelt en leidt Projecten (evt.  in overleg met Ketenpartners).  
 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I2 

Externe contacten Neemt deel in verschillende overleg-structuren intern maar ook vooral 
extern. Op verzoek van het gemeentebestuur kan incidenteel een inzet 
gepleegd kan worden in het algemeen belang (bijv. openbare 
veiligheid)of een burgerbelang specifiek.  

Medewerker SC 1 
Account & Contractmanager 

 



BUREAUHOOFD BIJZONDERE REGELINGEN 

 1 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering bureau Aansturen van de klantmanagers  Bijzondere regelingen en projecten 
zowel op hiërarchisch als op inhoudelijk vlak.  

Manager 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Coördineren van de werkzaamheden van Bureau Bijzondere regelingen 
en projecten 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 Verantwoordelijk voor de verdeling van het werk onder de individuele 
medewerkers 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 Controleren van de productie in relatie tot gemaakte planningen en 
afspraken en stuurt,  indien noodzakelijk, bij.   
Verzorgt in dit kader ook de personeelsvoorziening (werving & selectie 
dan wel inhuur van nieuw personeel) 

Manager 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 
 

Beheren en bewaken van de budgetten van het bureau Manager 

 Opstellen van (management) rapportages  Manager 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 
 

Adequaat inzetten van middelen; legt dit vast in werkplan bureau en 
jaarplannen medewerkers 

Manager 

 Voert personeelsgesprekken. Legt dit vast in de toepasselijke 
formulieren en systemen. Opstellen en aanpassen van individuele 
jaarplannen van de medewerkers.   

Manager 

(procesmatige) aansturing op inhoud 
en ontwikkeling m.b.t.  cliënten 
WWB (bijzonder doelgroepenbeleid)  

Stuurt de medewerkers direct aan (coachen, instructie informatie & 
controle). 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 Houdt de informatie voorziening in stand en optimaliseert deze  Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 Verzorgt inhoudelijke coördinatie,  ter afstemming en versterking van 
elkaars functioneren, bijvoorbeeld door werkoverleg 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

 Bewaakt de kwaliteit van de producten Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 

Leveren van beleidsbijdragen Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van de afdeling Werk en 
Inkomen. 
 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 



BUREAUHOOFD BIJZONDERE REGELINGEN 

 2 

 Adviseert het afdelingsmanagement over zaken op het terrein van het 
bureau. 
 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Leidt projecten op het werkterrein van de hoofdafdeling Sozawe Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Zorgt voor ontwikkeling van het beleid op het terrein van het bureau  
Bijzondere regelingen en projecten. 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 



 1 

BUREAUHOOFD FRAUDE  
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering bureau Initieert het inrichten en eventueel bijstellen van werkprocessen Medewerker  HH 1 

 
 

Beheren en bewaken van de budgetten van het bureau Manager 

 Opstellen van (management) rapportages  Manager 
Medewerker  HH 1 

 
 

Adequaat inzetten van middelen; legt dit vast in werkplan bureau en 
jaarplannen medewerkers 

Manager 

 Voert personeelsgesprekken. Legt dit vast in de toepasselijke 
formulieren en systemen. Opstellen en aanpassen van individuele 
jaarplannen van de medewerkers.   

Manager 

aansturing op inhoud  Ondersteunt de rechercheurs,  handhavingsmedewerkers en bijzonder 
controleurs inhoudelijk bij de uitvoering van hun werk 

Medewerker HH 1 
 

 Voert zaakbesprekingen met de rechercheurs: bespreken en verdelen 
zaken, voortgang en rechercheplannen 

Medwerker HH 1 

 Voert zaakbesprekingen met de handhavingsmedewerkers: bespreken en 
verdelen zaken, voortgang 

Medewerker HH 1 

aansturing op productie Draagt zorg voor de verdeling van het werk onder de teams/individuele 
medewerkers 

Medewerker HH 1 

 Controleert de productie in relatie tot de gemaakte afspraken en stuurt zo 
nodig bij 

Medewerker HH 1 

Leveren van beleidsbijdragen Adviseert het afdelingshoofd bij de ontwikkeling van het beleid van het 
bureau. 
 

Manager 
Medewerker HH 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

Contractgemeenten Is eerste aanspreekpunt voor de contractgemeenten, geeft informatie en 
voert overleg 

Account & contractmanager 

 Neemt beslissingen over de afhandeling van aangedragen onderzoeken Medewerker HH 1 

 Stelt periodiek rapportages op over de verleende diensten en de 
resultaten 

Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 

Conservatoir beslag Traceren van vermogensbestanddelen 
Overleg met advocaat en deurwaarder 
Assisteren bij feitelijke beslaglegging en afvoer van 
vermogensbestanddelen.  

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 
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Recherchewerkzaamheden Draait mee in de rechercheonderzoeken waaronder observaties,  hoeren 
verdachten en getuigen 
Stelt processen verbaal op van o.a.  observaties en verhoren 

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

 Is op actiedagen leider van de actiedag i.s.m. de zaakrechercheur Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

Kennis en informatieoverdracht Draagt zorg voor informatie en voorlichting aan andere bureaus over 
fraude en verzorgt presentaties ivm het bevorderen van de 
fraudealertheid van medewerkers sozawe 

Medewerker HH 1 
Medewerker K& I 2 

 Draagt in samenwerking met de communicatieadviseur zorg voor 
informatievoorziening over projecten en resultaten intern en extern 

Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 Geeft cursussen/trainingen op het gebied van fraudebestrijding zoals het 
afleggen van huisbezoeken 

Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

Deelnemen aan overlegvormen en 
onderhouden van contacten 

Neemt deel aan overlegvormen binnen de sector en bij externe 
partners’voorlichting aan en overleg met klantmanagers 

Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 

 Relatiebeheer met bij onderzoeken betrokken opsporingsinstanties en 
opdrachtgevers.   

Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 

 Neemt deel aan diverse overlegvormen binnen en buiten het bureau Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 

Bijhouden c.q. ontwikkelen van kennis 
en competenties 

Deelname trainingen zoals observatietrainingen en geweldstrainingen. 
Geweldstrainingen in verband met de getraindheid en bevoegdheid om 
verdachten aan te mogen houden. Heeft regelmatig te maken met 
verdachten die antecedenten hebben op het gebied van geweldsmisdrijven 
dan wel agressief handelen ten opzichte van derden.  
Het jaarlijks volgen van cursussen voor de BOA (Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar) en geëxamineerd worden hierin. De normering 
van deze cursussen zijn vastgesteld door het Min.Van Justitie.  Dit ivm 
het behoudt van opsporingsbevoegdheden. Het volgen van seminars,  
eventuele coachings-programma’s,  intervisie e.d. mede in verband met 
vereiste bevoegdheden.  
Bijhouden vakliteratuur: stelt zich op de hoogte van landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en richtlijnen 

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 
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BUREAUHOOFD SDV 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering bureau Aansturen van de medewerkers (consulenten schuldhulpverlening) zowel  
op hiërarchisch – als op inhoudelijk vlak. 

Manager 
Medewerker SDV 1 

 Coördineren van de werkzaamheden van Bureau Schuldhulpverlening Medewerker SDV 1 

 Verantwoordelijk voor de verdeling van het werk onder de 
teams/individuele medewerkers.  

Medewerker SDV 1 

 Controleren van de productie in relatie tot gemaakte planningen en 
afspraken en stuurt – indien noodzakelijk – bij.   
Verzorgt in dit kader ook de personeelsvoorziening (werving & selectie 
dan wel inhuur van nieuw personeel) 

Manager 
Medewerker SDV 1 

 
 

Beheren en bewaken van de budgetten van het bureau Manager 

 Opstellen van (management) rapportages  Manager 
Medewerker SDV 1 

 
 

Adequaat inzetten van middelen; legt dit vast in werkplan bureau en 
jaarplannen medewerkers 

Manager 

 Voert personeelsgesprekken. Legt dit vast in de toepasselijke 
formulieren en systemen. Opstellen en aanpassen van individuele 
jaarplannen van de medewerkers.   

Manager 

(procesmatige) aansturing op inhoud 
en ontwikkeling m.b.t.  cliënten  

Stuurt de medewerkers direct aan (coachen, instructie informatie & 
controle). 

Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 

 Houdt de informatie voorziening over schuldhulpverlening in stand en 
optimaliseert deze  

Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 

 Verzorgt inhoudelijke coördinatie,  ter afstemming en versterking van 
elkaars functioneren, o.m. door werkoverleg 

Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 

 Bewaakt de kwaliteit van de producten Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 

Leveren van beleidsbijdragen Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van de afdeling 
Schuldhulpverlening & Budgetbeheer als lid van het 
afdelingsmanagementteam. 
 

Manager 
Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Leidt projecten op het werkterrein van de afdeling 
Sozawe/Schuldhulpverlening 

Manager 
Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
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Medewerker K&I 2 

 Zorgt voor ontwikkeling van het beleid op het terrein van het bureau 
Schuldhulpverlening. 

Manager 
Medewerker SDV 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 



CONSULENT SDV 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Schuldhulpverlening  Beheert een eigen caseload en regisseert de uitvoering van de 
schuldhulpverlening op klantniveau. 

Medewerker SDV 2 

 Voert intakegesprekken met personen die zich melden met een financiële 
hulpvraag bij bureau Schuldhulpverlening. 

Medewerker SC 2 

 Stelt op basis van een eigen analyse een plan van aanpak op (inclusief 
eventuele wsnp-verklaring, berekening vrij te laten bedrag) waarin 
opgenomen de inzet van de juiste schuldhulpverleningsinstrumenten 
(budgetbeheer,  budgetbegeleiding, schuldbemiddeling, wsnp, et cetera).  

Medewerker SDV 2 

 Ziet toe op de uitvoering van het plan van aanpak door derden (intern en 
extern). 

Medewerker SDV 2 

 Rapporteert over de uitvoering van het plan van aanpak conform de 
‘Gedragscode Schuldregeling’van de NVVK.  

Medewerker SDV 2 

Registratie en administratie Beheert het dossier van de klanten in de eigen caseload.  Medewerker SDV 2 

 Voert (mede) klantgegevens en gegevens over het plan van aanpak in ten 
behoeve van de administratieve vastlegging en managementinformatie.  

Medewerker SDV 2 

Signalering Signaleert relevante ontwikkelingen en rapporteert hierover aan het 
management ten behoeve van beleidsontwikkeling en sturingsinformatie.  

Medewerker SDV 2 

 



COÖRDINATOR ADMINISTRATIE SDV 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:   

Bedrijfsvoering bureau Werkt werkplanning uit.  Medewerker SDV 1   

  
Draagt zorg voor het inrichten en bijstellen van werkprocessen, 
signaleert voor bijstelling.  

Medewerker SDV1 
Medewerker K&I 2 

  

  Zorgt waar nodig voor procescoördinatie.  Medewerker SDV 1   

  Bewaakt en stuurt de planning / productie; rapporteert hierover.  Medewerker SDV 1   

  Levert vanuit productie gegevens voor (management)rapportages.  Medewerker SDV 1   

  
Geeft waar nodig voor het houden van functioneringsgesprekken 
e.d. door het afdelingshoofd input vanuit de directe ervaring met 
het werk / functioneren / mogelijkheden van betrokkenen.  

Medewerker SDV 1   

procesbeheer Maakt procesbeschrijvingen. 
Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

  Maakt werkinstructies en implementeert deze.  
Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

  Zorgt voor hulpmiddelen en logistiek.  
Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

  Onderhoudt proces(sen) (kwaliteitsbewaking en evaluaties).  
Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

inhoudelijke sturing en 
ontwikkeling werkterrein 
bureau 

Stuurt direct (instructie,  informatie,  controle).   Medewerker SDV 1   

  
Coördineert inhoudelijk op de werkprocessen; signaleert voor 
bijstelling.  

Medewerker SDV 1   

  
Bewaakt de kwaliteit van de producten, vanuit de dagelijkse gang 
van zaken. 

Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

Leveren van beleidsbijdragen 
Adviseert inzake beleidsontwikkeling aan het afdelingshoofd, met 
name bijdragen vanuit de praktijk.  

Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

  Leidt projecten op het werkterrein van de afdeling/het bureau.  
Medewerker SDV 1 
Medewerker K&I 2 

  

 



COÖRDINATOR KWALITEITSZORG 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Coördinatie Voert de dagelijkse coördinatie over het team kwaliteitszorg, waaronder 
het maken en bewaken van een werkplanning en hierover rapporteren 
aan het bureauhoofd. 

Medewerker K&I 1 

Advies Adviseert aan het management van SoZaWe over kwaliteitsvraagstukken 
in den brede (onder meer intern opleidingsbeleid, risico-analyses) binnen 
het domein van sociale zaken en werkgelegenheid.  

Medewerker K&I 1 

 Levert beleidsbijdragen aan het management van SoZaWe op basis van 
de resultaten van het kwaliteitszorgsysteem. 

Medewerker K&I 2 

 Levert beleidsbijdragen en adviseert ten behoeve van 
beleidsontwikkeling aan het bestuur alsmede aan het management en de 
beleidsmedewerkers van SoZaWe. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

Ontwikkeling en beheer 
kwaliteitszorgsysteem 

Bewaakt continu de kwaliteit van het kwaliteitszorgsysteem en neemt 
waar nodig maatregelen.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kwaliteitswaarborgen bij 
de implementatie van nieuw beleid binnen het domein van sociale zaken 
en werkgelegenheid. 

Medewerker K&I 1 

Opleiding en coaching Adviseert het MT SoZaWe over het te voeren opleidingsbeleid, stelt op 
basis hiervan het afdelingsopleidingsplan op en ziet toe op een adequate 
planning en uitvoering van interne opleidingen/trainingen. 

Medewerker K&I 1 

Single audit en controles Stelt jaarlijks een controleplan op naar aanleiding van risico-
inventarisaties op productniveau. 

Medewerker K&I 1 

 Voert audits en andere onderzoeken uit om kwaliteit en rechtmatige 
uitvoering vast te stellen. Ontwerpt hiertoe onderzoeksmethodieken en 
implementeert deze. 

Medewerker K&I 2 

 Ondersteunt en adviseert het management met betrekking tot toe te 
passen maatregelen en draagt zorg voor de besluitvorming over de 
aanbevelingen uit de uitgevoerde controles en audits.  

Medewerker K&I 1 

 Is verantwoordelijk voor de bestuurlijke besluitvorming rondom de 
single audit/single information aan de gemeenteraad.  

Bedrijfsvoeringsmanager 

Overleg Onderhandelt met Controlling en Accountant om te komen tot een 
eensluidend en positief oordeel over de kwaliteit van de uitvoering van 
de afdeling.   

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Onderhoudt relaties en maakt werkafspraken met relevante partners zoals 
de lijnafdelingen, controlling en de accountant.  

Bedrijfsvoeringsmanager 

Coördinatie invoering 
kwaliteitszorgsysteem bij nieuwe 
werkprocessen. 

Coördineert de introductie van het kwaliteitszorgsysteem binnen 
lijnafdelingen inclusief het in control brengen van het desbetreffende 
werkproces. 

Medewerker K&I 1 

 



COÖRDINATOR P&C 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Afdelingsbegroting Stelt in samenwerking met de afdeling Services de afdelingsbegroting 
op, en verzorgt de financiële analyse op de samenhang tussen de 
verschillende productbladen. 

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Ontwikkelt verdeelsleutels ten behoeve van de toedeling van onderdelen 
van de afdelingsbegroting naar de verschillende budgethouders.   

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Levert bijdragen aan managementrapportages, financiële rapportages,  
bestuursrapportages en jaarrekening. 

Medewerker P&C 

Advies Adviseert het management van SoZaWe met betrekking tot de verdere 
ontwikkeling van de afdelingsbegroting tot een productbegroting 
(toedeling van alle kosten naar de juiste producten).   

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Adviseert budgethouders,  bureauhoofden en het afdelingshoofd omtrent 
begrotingszaken zoals financiële afwijkingen, correcties en aanpassingen.  

Bedrijfsvoeringsmanager 

 Voorziet B&W-nota’s van financieel advies en bewaakt de financiële 
gevolgen van bestuurlijke besluiten. 

Medewerker P&C 

Coördinatie en beheer Bewaakt de aan de afdeling toegekende budgetten en verstrekt periodiek 
aan de budgethouders informatie over de ontwikkelingen in de 
toegekende budgetten. 

Medewerker P&C 

 Coördineert alle financiële aangelegenheden van de afdeling en vervult 
een intermediaire rol  tussen de afdeling Services en de afdeling 
SoZaWe. 

Medewerker P&C 

 Levert bijdragen aan financiële verantwoordingen en declaraties ten 
behoeve van ministeries en overige subsidieverstrekkers.  

Medewerker P&C 

Administratieve organisatie Ontwikkelt en implementeert in overleg met de afdeling Controlling 
financiële procedures binnen de afdeling. 

Medewerker P&C 

 Verricht specifieke financiële controles in opdracht van het 
afdelingshoofd of de bureauhoofden. 

Medewerker P&C 

 Is verantwoordelijk voor de aansluiting tussen GWS en GFS en de 
hierbij behorende controles.  

Medewerker P&C 

 



COÖRDINATOR W&I 
 
Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering afdeling werkplanning uitwerken Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Inrichten en bijstellen van werkprocessen, signalering voor bijstelling Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Zorgt waar nodig voor procescoördinatie.  Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 bewaken en sturen van de planning / productie; rapporteren hierover Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 levert vanuit productie gegevens voor (management)rapportages Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 geeft waar nodig voor het houden van functioneringsgesprekken e.d. door 
het afdelingshoofd input vanuit de directe ervaring met het werk / 
functioneren / mogelijkheden van betrokkenen 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

Procesbeheer maken van procesbeschrijvingen Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 maken van werkinstructies / instrueren Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 zorgen voor hulpmiddelen en logistiek Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 onderhoud van proces(sen) (kwaliteitsbewaking en evaluaties) Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 



Medewerker K&I 2 
Inhoudelijke sturing en 
ontwikkeling werkterrein 
bureau 

directe sturing (instructie,  informatie,  controle)  Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 inhoudelijke coördinatie gericht op de werkprocessen; signalering voor 
bijstelling 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 bewaakt de kwaliteit van de producten, vanuit de dagelijkse gang van 
zaken 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

Projecten Treedt desgevraagd op als projectleider/-medewerker bij projecten die 
zowel binnen de afdeling als de hoofdafdeling worden opgezet.  

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

Leveren van beleidsbijdragen adviseren inzake beleidsontwikkeling aan het afdelingshoofd, met name 
bijdragen vanuit de praktijk 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 
 



COÖRDINATOR W&I 
 
Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Bedrijfsvoering afdeling werkplanning uitwerken Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Inrichten en bijstellen van werkprocessen, signalering voor bijstelling Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 Zorgt waar nodig voor procescoördinatie.  Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 bewaken en sturen van de planning / productie; rapporteren hierover Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 levert vanuit productie gegevens voor (management)rapportages Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 geeft waar nodig voor het houden van functioneringsgesprekken e.d. door 
het afdelingshoofd input vanuit de directe ervaring met het werk / 
functioneren / mogelijkheden van betrokkenen 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

Procesbeheer maken van procesbeschrijvingen Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 maken van werkinstructies / instrueren Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 zorgen voor hulpmiddelen en logistiek Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 onderhoud van proces(sen) (kwaliteitsbewaking en evaluaties) Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 



Medewerker K&I 2 
Inhoudelijke sturing en 
ontwikkeling werkterrein 
bureau 

directe sturing (instructie,  informatie,  controle)  Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

 inhoudelijke coördinatie gericht op de werkprocessen; signalering voor 
bijstelling 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 bewaakt de kwaliteit van de producten, vanuit de dagelijkse gang van 
zaken 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

Projecten Treedt desgevraagd op als projectleider/-medewerker bij projecten die 
zowel binnen de afdeling als de hoofdafdeling worden opgezet.  

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 

Leveren van beleidsbijdragen adviseren inzake beleidsontwikkeling aan het afdelingshoofd, met name 
bijdragen vanuit de praktijk 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker HH 1 
Medewerker K&I 2 

 
 



KLANTMANAGER BB/NUG 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Reintegratie (*) 
 

Het maken van een diagnose mbt afstand arbeidsmarkt 
Het aanbieden van een passend traject gericht op re-socialisatie of 
arbeidsmarktinschakeling 

Uitbesteed 

 Bewaakt de voortgang van het traject en motiveert de klant.  
 

Uitbesteed 

 Beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen.  
 

Uitbesteed 

Reintegratie (geldt alleen voor 
partner die jonger is dan 65 jaar 
waarbij de afstand tot de 
arbeidsmarkt minimaal is) 
 

Het maken van een diagnose mbt afstand arbeidsmarkt 
Het aanbieden van een passend traject gericht op re-socialisatie of 
arbeidsmarktinschakeling 

Uitbesteed 

 Bewaakt de voortgang van het traject en motiveert de klant.  
Beoordeelt uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette 
voorzieningen en neemt hierop zonodig actie in de richting van de klant.  
 

Uitbesteed 

 Beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen.  
 

Uitbesteed 

Behandeling aanvragen 
Bijzondere Bijstand van Niet 
Uitkeringsgerechtigden (NUG) 

Toetsen van de voorliggende voorzieningen. 
Vaststellen bij aanvragen van rechtmatigheid en doelmatigheid 
  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker HH 2 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor 
zover nodig voor administratie en managementinformatie.  

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

Behandeling aanvragen WWB 
waarbij 1 der partners de 65-
jarige leeftijd heeft bereikt 

Toetsen van de voorliggende voorzieningen. 
Vaststellen bij aanvragen van rechtmatigheid en doelmatigheid 
  
 

Medewerker SC 2 

 Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor 
zover nodig voor administratie en managementinformatie.  

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

Beheer caseload  Het behandelen van mutaties binnen de eigen case-load. 
Informeren van clienten en derden omtrent uitkeringsgerelateerde zaken.  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

 Verricht selectieve en a-selectieve rechtmatigheidonderzoeken, neemt 
besluiten gericht op de rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogte,  
voortzetting of beeindiging van de uitkering 
 

Medewerker HH 2 



 Verricht beëindigingonderzoeken..  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor 
zover nodig voor administratie en managementinformatie.  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

Onderhouden van contacten Onderhoudt contacten met externe partners over individuele zaken op 
klantniveau 

Medewerker SC 2 

 



KLANTMANAGER BIJZONDERE REGELINGEN  
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Trajecttoeleiding 
 

Motiveert en plaatst klanten op de geëigende voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling, mede op basis van advies van derden.  

Uitbesteed 

 Accordeert trajectplannen van opdrachtnemers. uitbesteed 

 Beoordeelt uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette 
voorzieningen en neemt hierop zo nodig actie in de richting van de klant.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

 Beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen. 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

Behandeling aanvragen  Beoordeelt (nieuwe) aanvragen. Bepaalt hierbij uitkeringsmogelijkheden, 
hersteltermijnen en verplichtingen 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC1 
Medewerker HH 2 

 Stelt vast of er rechten op voorliggende voorzieningen zijn en verwijst 
en/of bemiddelt bij het gebruik maken van deze rechten 

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Behandelt verkorte aanvragen (draaideurcliënten) Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 
Medewerker SC 3 

 Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 3 

 Verzorgt mede de invoer en financiële uitwerking van 
uitkeringsgegevens in het computersysteem, waaronder het aanmaken 
van debiteurendossiers en het opboeken van leningen. . 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV3 
Medewerker IDV 1 

 Geeft in voorkomende gevallen opdrachten tot begraven; doet in dit 
kader onderzoek naar nabestaanden, verhaalt zo mogelijk en 
vertegenwoordigt de gemeente in dit verband bij de rechtbank  

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

Beheer caseload  Verstrekt informatie en advies op het gebied van de sociale 
hulpverleningsmogelijkheden in brede zin 

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Verricht heronderzoeken en neemt besluiten gericht op de 
rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogt,  voortzetting of beëindiging 
van periodieke uitkeringen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 
Medewerker HH 2 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Beoordeelt consequenties van ingediende inkomstenverklaringen, onder 
meer betreffende hersteltermijnen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Berekent uitkeringen en terugvorderingen, Bewaakt afloop e.d. 
Controleert informatie op volledigheid en juistheid (validatie en 
verificatie).  Verzamelt zo nodig informatie bij cliënten en derden  

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 



 Vertaalt nieuwe gegevens en bevindingen naar wijzigingen in lopende 
uitkeringen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Beoordeelt op basis van bijvoorbeeld bedrijfsresultaten/omzet welk deel 
van de uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Verricht beëindigingonderzoeken.,  gaat hierbij o.a.  uit van 
bedrijfsresultaten 
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV1 

 Verzorgt mede de invoer en financiële uitwerking van 
uitkeringsgegevens in het computersysteem, waaronder het aanmaken en 
bewaken van debiteurendossiers en het opboeken van leningen  

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 3 

Onderhouden van contacten. Onderhoudt contacten met externe partners over individuele zaken (op 
klantniveau) waarbij de nadruk ligt op de samenwerking met de 
Ketenpartners zoals Leger des Heils,  Brijderstichting, de Geestgronden, 
Dak- en Thuislozenverbond, Politie en P.I.  De Koepel.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 
Account & Contractmanager 

 



KLANTMANAGER BIJZONDERE DOELGROEPEN 
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Reintegratie 
 

Het maken van een diagnose mbt afstand arbeidsmarkt 
Het aanbieden van een passend traject gericht op re-socialisatie of 
arbeidsmarktinschakeling 
Bewaakt de voortgang van het traject en motiveert de klant.  

Uitbesteed 

 Beoordeelt uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette 
voorzieningen en neemt hierop zonodig actie in de richting van de klant.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

 Beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen. 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

Behandeling aanvragen WWB Toetsen van de voorliggende voorzieningen. 
Vaststellen bij aanvragen van rechtmatigheid en doelmatigheid 
  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC1 
Medewerker HH 2 

 Bepalen van mogelijkheden Workfirst uitbesteed 
 Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 

 
Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor 
zover nodig voor administratie en managementinformatie.  

Medewerker SC 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker SC1 
Medewerker IDV1 

Beheer caseload  Het behandelen van mutaties binnen de eigen case-load. 
Informeren van clienten en derden omtrent uitkeringsgerelateerde zaken.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker SC1 
Medewerker IDV1 

 Verricht selectieve en a-selectieve rechtmatigheidonderzoeken, neemt 
besluiten gericht op de rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogte,  
voortzetting of beeindiging van de uitkering 
 

Medewerker HH 2 
Medewerker SC 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker SC1 
Medewerker IDV1 

 Verricht beëindigingonderzoeken..  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV1 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor 
zover nodig voor administratie en managementinformatie.  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 3 

Onderhouden van contacten. Onderhoudt contacten met externe partners over individuele zaken (op 
klantniveau) waarbij de nadruk ligt op de samenwerking met de 
Ketenpartners zoals Leger des Heils,  Brijderstichting, de Geestgronden, 
Dak- en Thuislozenverbond, Politie en P.I.  De Koepel.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 
Account & Contractmanager 

 



KLANTMANAGER INBURGERING  
 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Naar functie 

Trajecttoeleiding 
 

Motiveert en plaatst klanten op de geëigende voorzieningen gericht op 
arbeidsinschakeling, mede op basis van advies van derden.  

Uitbesteed 

 Accordeert trajectplannen van opdrachtnemers. uitbesteed 

 Beoordeelt uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette 
voorzieningen en neemt hierop zo nodig actie in de richting van de klant.  
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

 Beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen. 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 

Behandeling aanvragen  Beoordeelt (nieuwe) aanvragen. Bepaalt hierbij uitkeringsmogelijkheden, 
hersteltermijnen en verplichtingen 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC1 
Medewerker HH 2 

 Stelt vast of er rechten op voorliggende voorzieningen zijn en verwijst 
en/of bemiddelt bij het gebruik maken van deze rechten 

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Behandelt verkorte aanvragen (draaideurcliënten) Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 
Medewerker SC 3 

 Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
 

Medewerker SC 2 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 3 

 Verzorgt mede de invoer en financiële uitwerking van 
uitkeringsgegevens in het computersysteem, waaronder het aanmaken 
van debiteurendossiers en het opboeken van leningen. . 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV3 
Medewerker IDV 1 

 Geeft in voorkomende gevallen opdrachten tot begraven; doet in dit 
kader onderzoek naar nabestaanden, verhaalt zo mogelijk en 
vertegenwoordigt de gemeente in dit verband bij de rechtbank  

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

Beheer caseload  Verstrekt informatie en advies op het gebied van de sociale 
hulpverleningsmogelijkheden in brede zin 

Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Verricht heronderzoeken en neemt besluiten gericht op de 
rechtmatigheid, de voorwaarden,  de hoogt,  voortzetting of beëindiging 
van periodieke uitkeringen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 
Medewerker HH 2 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

 Beoordeelt consequenties van ingediende inkomstenverklaringen, onder 
meer betreffende hersteltermijnen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Berekent uitkeringen en terugvorderingen, Bewaakt afloop e.d. 
Controleert informatie op volledigheid en juistheid (validatie en 
verificatie).  Verzamelt zo nodig informatie bij cliënten en derden  

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 



 Vertaalt nieuwe gegevens en bevindingen naar wijzigingen in lopende 
uitkeringen 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Beoordeelt op basis van bijvoorbeeld bedrijfsresultaten/omzet welk deel 
van de uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 Verricht beëindigingonderzoeken.,  gaat hierbij o.a.  uit van 
bedrijfsresultaten 
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV1 

 Verzorgt mede de invoer en financiële uitwerking van 
uitkeringsgegevens in het computersysteem, waaronder het aanmaken en 
bewaken van debiteurendossiers en het opboeken van leningen  

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 3 

   

 



KLANTMANAGER REGULIER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Reïntegratie Bevorderen van uitstroom: klanten zo snel mogelijk leiden naar werk  
Stellen van juiste diagnose m.b.t.  afstand arbeidsmarkt: bemiddelen naar werk en/of 
gebruikmaken van ingekochte instrumenten (aanbieden van een passend traject gericht op 
re-socialisatie of arbeidsmarktinschakeling 
Regiefunctie op maximale inzet van (contract-) partners  t.b.v. cliënt 
Regiefunctie op inkomenspositie van cliënt 
Verrichten van acquisitie bij potentiële werkgevers en opdrachtgevers   
Bewaken van de voortgang van het traject en motiveert de klant.  
Leveren van bijdragen aan kwalitatieve en kwantitatieve planning 
 

Uitbesteed 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

Behandeling aanvragen Toetsen van de voorliggende voorzieningen. 
Bepalen van mogelijkheden Workfirst 

Medewerker SC 2 
Uitbesteed 

Beheer caseload  Het behandelen van mutaties binnen de eigen case-load. 
Informeren van cliënten en derden omtrent uitkeringsgerelateerde zaken.  
Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

 Verricht selectieve en a-selectieve rechtmatigheidonderzoeken, neemt besluiten gericht op 
de rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogte, voortzetting of beëindiging van de uitkering 
 

Medewerker HH 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 
 

 Verricht beëindigingonderzoeken. 
 

Medewerker IDV 2 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor zover nodig voor 
administratie en managementinformatie.  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

Sanctiebeleid 
 

Opleggen in voorkomende gevallen van sancties en boetes; beoordeelt 
uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette voorzieningen en neemt hierop zonodig 
actie in de richting van de klant.  
 

Medewerker HH 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker SC 2 

Beslisfunctie  Beslist/beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen.  
 

Medewerker SC 2 

 



KLANTMANAGER REGULIER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Reïntegratie Bevorderen van uitstroom: klanten zo snel mogelijk leiden naar werk  
Stellen van juiste diagnose m.b.t.  afstand arbeidsmarkt: bemiddelen naar werk en/of 
gebruikmaken van ingekochte instrumenten (aanbieden van een passend traject gericht op 
re-socialisatie of arbeidsmarktinschakeling 
Regiefunctie op maximale inzet van (contract-) partners  t.b.v. cliënt 
Regiefunctie op inkomenspositie van cliënt 
Verrichten van acquisitie bij potentiële werkgevers en opdrachtgevers   
Bewaken van de voortgang van het traject en motiveert de klant.  
Leveren van bijdragen aan kwalitatieve en kwantitatieve planning 
 

Uitbesteed 
Medewerker SC 1 
Medewerker SC 2 

Behandeling aanvragen Toetsen van de voorliggende voorzieningen. 
Bepalen van mogelijkheden Workfirst 

Medewerker SC 2 
Uitbesteed 

Beheer caseload  Het behandelen van mutaties binnen de eigen case-load. 
Informeren van cliënten en derden omtrent uitkeringsgerelateerde zaken.  
Analyseert en beoordeelt aanvragen voor Bijzondere Bijstand 
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

 Verricht selectieve en a-selectieve rechtmatigheidonderzoeken, neemt besluiten gericht op 
de rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogte, voortzetting of beëindiging van de uitkering 
 

Medewerker HH 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 
 

 Verricht beëindigingonderzoeken. 
 

Medewerker IDV 2 

 Verzorgt mede de invoer van gegevens in het computersysteem, voor zover nodig voor 
administratie en managementinformatie.  
 

Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

Sanctiebeleid 
 

Opleggen in voorkomende gevallen van sancties en boetes; beoordeelt 
uitkeringsvoorwaarden in relatie tot de ingezette voorzieningen en neemt hierop zonodig 
actie in de richting van de klant.  
 

Medewerker HH 2 
Medewerker IDV 2 
Medewerker SC 2 

Beslisfunctie  Beslist/beoordeelt het eindresultaat van de ingezette voorzieningen.  
 

Medewerker SC 2 

 



MANAGEMENT ASSISTENT 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Managementondersteuning, 
 

Beoordeelt t.b.v. het hoofd van de hoofdafdeling alle binnenkomende stukken 
op relevantie en geeft hierbij aan welke delen belangrijk zijn, vat deze samen 
en becommentarieert zo nodig. 

Ondersteuner 1 

zowel voor het hoofd van de 
hoofdafdeling SoZaWe als 
diens adjunct. 

Beoordeelt agenda’s en stukken van commissievergaderingen en geeft hierbij 
beargumenteerd aan welke agendapunten bijzondere aandacht verdienen, vat 
deze samen en becommentarieert zo nodig. 

Ondersteuner 1 

  
Stelt brieven, nota' s,  rapporten op die namens de manager uitgaan. Overlegt 
eventueel over aanpassingen en definitieve tekst.  

Ondersteuner 1 

  
Stelt rapportages op met betrekking tot de activiteiten van het onderdeel,  mede 
in relatie tot planningsgegevens. 

Ondersteuner 1 

  
Draagt zorg voor terugkoppeling naar relevante personen en organisaties naar 
aanleiding van (inhoudelijke) overleggen en besluiten.  

Ondersteuner 1 

  Fungeert als klankbord bij het kristalliseren van de meningsvorming. Ondersteuner 1 

  
Bewaakt t.b.v. de manager de voortgang van bestuurlijke en inhoudelijke 
stukken, signaleert stagnatie en neemt zo nodig actie. 

Ondersteuner 1 

  
Bewaakt de voortgang van operationele processen, onderneemt actie op basis 
van vastgestelde rappelschema’s.  

Ondersteuner 1 

  

Is tot op zekere hoogte inhoudelijk aanspreekbaar,  onder meer tijdens 
vergaderingen e.d.,  maar ook ten behoeve van de continuïteit,  bij het niet 
beschikbaar zijn van de manager en in het kader van het realiseren van 
voortgang in de processen. 

Ondersteuner 1 



Vergaderingen, 
bijeenkomsten, hoorzittingen. 

Organiseert vergaderingen en andere bijeenkomsten vanuit een bepaalde 
doelstelling; nodigt hiertoe personen uit voor bijvoorbeeld presentaties,  regelt 
ruimte, voorzieningen, beoordeelt wat binnen budget optimaal mogelijk is,  
maakt een draaiboek  en begeleidt de bijeenkomst;  verzamelt stukken, verzorgt 
en verspreidt de agenda en de stukken. 

Ondersteuner 1 

  

Verzorgt en bewaakt de follow-up en communicatie (signaleren van punten uit 
vergaderingen die voor de organisatie van principieel belang zijn en daarop 
actie ondernemen, zet vragen/opdrachten uit,  ziet toe op het nakomen van 
gemaakte afspraken). 

Ondersteuner 1 

  
Stelt verslagen op van (grote) vergaderingen met meerdere belanghebbenden 
waarbij weergave van standpunten en conclusies/besluiten/actielijsten essentieel 
is voor vervolg in het proces / de processen.  

Ondersteuner 1 

  
Adviseert inzake besluitvormingsprocedures; toetst bestuursvoorstellen 
procedureel; koppelt terug / pleegt overleg hierover met beleidsmedewerkers.  

Ondersteuner 1 

Agendabeheer / post- en 
archiefwerk / receptietaken 

Is verantwoordelijk voor het op actieve wijze voeren van de agenda van de 
manager, plant afspraken in o.a.  rekening houdend met inhoudelijke en 
voorwaardelijke criteria.  

Ondersteuner 1 

  
Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie en 
onderneemt actie op basis daarvan; verbindt door naar de juiste persoon, dan 
wel bewaakt dat de beller wordt teruggebeld. 

Ondersteuner 1 

  
Opent de post,  leest en schift ten behoeve van de manager, beslist over 
zelfstandige afhandeling, voortgangs- en afdoeningsbewaking. 

Ondersteuner 1 

pr- en 
voorlichtingsactiviteiten 

Voert representatieve taken uit en stelt zich actief op in het onderhouden van 
het relatiebeheer van de manager zowel intern als extern.  

Ondersteuner 1 

  
Voert representatieve taken uit in het kader van afdelingsinterne 
gebeurtenissen. 

Ondersteuner 1 



  
Verzorgt communicatie met betrekking tot activiteiten van de afdeling, zoals 
berichtgeving aan bewoners via verschillende media en rechtstreekse 
informatieverstrekking. 

Ondersteuner 1 

Administratie / financiën / 
administratieve 
ondersteuning 

Houdt budgetten bij.  Signaleert bijzonderheden. maakt conceptrapportages 
hierover. 

Ondersteuner 1 

  
Verricht en verantwoordt kleine uitgaven, maakt betaalopdrachten, bijvoorbeeld 
voor  presentiegelden en voert hierover correspondentie.  

Ondersteuner 1 

 



MEDEWERKER ADMINISTRATIE SDV 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Informatievoorziening. Verstrekt telefonisch, schriftelijk en mondeling informatie aan klanten over 
procedures en de stand van zaken van in behandeling zijnde klantdossiers.  

Medewerker Administratie SDV 

Administratieve ondersteuning 
schuldhulpverlening 

Neemt aanvraagformulieren en relevante informatie in ten behoeve van de intake, 
controleert en registreert deze in het automatiseringssysteem. Verzorgt de planning 
van en de uitnodigingen voor de intakegesprekken. 

Medewerker Administratie SDV 

 Neemt de adviezen/aanvragen schuldhulpverlening in en voert volledigheidscontroles 
uit.  Registreert de adviezen/aanvragen en bewaakt de voortgang van de uitvoering.  

Medewerker Administratie SDV 

 Draagt zorg voor een adequate dossiervorming conform de geldende afspraken voor 
schuldenregeling, wsnp en budgetbeheer.  

Medewerker Administratie SDV 

 Overlegt met externe organisaties over ontvangsten en de wijze van aanleveren van 
gegevens. Het vragen van informatie.  

Medewerker Administratie SDV 

 Bewaakt inlevertermijnen en data voor hercontroles.  Medewerker Administratie SDV 

Financiële ondersteuning en beheer 
schuldhulpverlening 

Verzorgt administratief werk met betrekking tot de slotuitdelingslijsten (wsnp).  Medewerker Administratie SDV 

 Actualiseert schuldenposten en administreert deze gegevens in het systeem. Stelt 
schuldenoverzichten op en bereidt de berekening van het vrij te laten bedrag voor. 
Bewaakt de verstrekte saneringskredieten en bemiddelingsovereenkomsten 

Medewerker Administratie SDV 

 Draagt zorg voor de dagelijkse verwerking van ontvangsten en houdt het PRS-boek 
bij.  Verwerkt de betaalbatches van bank en giro en draagt zorg voor de dagelijkse 
controle van saldi van bank, giro en kas.  Draagt zorg voor een tijdige afsluiting van 
de vastgestelde boekingsperiodes. Beheert en bewaakt de tussenrekeningen.  

Medewerker Administratie SDV 

 Verzorgt facturaties.  Medewerker Administratie SDV 

Correspondentie Verzorgt standaardcorrespondentie aan de klanten en schuldeisers. Medewerker Administratie SDV 

 Verwerkt de uitgaande en inkomende post voor alle geledingen binnen bureau 
Schuldhulpverlening.  

Medewerker Administratie SDV 

 



MEDEWERKER APPLICATIEBEHEER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Beheer Bewaakt continu de kwaliteit van de diverse applicaties voor zover 
binnen de afdeling in gebruik en neemt waar nodig maatregelen.  

Medewerker applicatiebeheer 

 Verantwoordelijk voor het beheer van een aantal applicaties,  waaronder 
met name Allegro, Opus en Liaan inclusief testen en inrichten van 
nieuwe releases. User en bestandsbeheer.  

Medewerker applicatiebeheer 

Implementatie en ondersteuning Adviseert en ondersteunt ICT-oplossingen bij implementatie-
vraagstukken. 

Medewerker applicatiebeheer 

 Helpdesk en troubleshooting voor Allegro, Opus en Liaan inclusief 
maken bijhouden van documentatie,  richtlijnen en instructies.   
 

Medewerker applicatiebeheer 

Overleg Onderhoudt relaties en maakt werkafspraken met relevante partijen 
zoals ICT en leveranciers.  

Medewerker applicatiebeheer 
Account & contractmanager 

 



MEDEWERKER BEDRIJFSVOERING 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Opleidingen Stelt het jaarlijkse opleidingsplan op en bewaakt de voortgang van de het 
opleidingsplan. 

Medewerker K&I 1 

 Organiseert op verzoek van MT-leden opleidingen voor medewerkers 
van SoZaWe. Signaleert en adviseert over opleidingsbehoeften binnen 
SoZaWe. 

Medewerker K&I 2 
Medewerker K&I 1 

Opmaken managementrapportages Levert maandelijkse bijdragen aan de managementrapportages aan de 
hand van standaardprotocollen en definities.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SDV 1 
Medewerker HH 1 

 Interpreteert en analyseert de gegevens en meldt op basis hiervan 
relevante signalen aan het MT. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SDV 1 
Medewerker HH 1 

Communicatie en publiciteit Verzorgt mede de samenstelling, druk en verspreiding van de 
nieuwsbrieven voor klanten (kwartaal) en voor medewerkers 
(maandelijks) van de afdeling. 

Ondersteuner 1 

 Is redacteur van intranet en internet namens de hoofdafdeling en draagt 
zorg voor de realisatie van een adequate en actuele inhoud.  

Ondersteuner 1 

 Beantwoordt in overleg met betrokken casemanagers brieven namens de 
afdeling of namens het bestuur afkomstig van klanten of 
vertegenwoordigers van klanten. 

Medewerker SC 1 
Medewerker IDV 1 
Medewerker SDV 1 
Medewerker HH 1 

Contractbeheer Registreert alle lopende contracten in een contractregister en bewaakt de 
afloop van de lopende contracten. 

Account & contractmanager 

 Bewaakt de realisatie en resultaten van de contracten op basis van 
rapportages en signalen van de bij de uitvoering betrokken afdelingen, 
en neemt de benodigde maatregelen indien hiertoe aanleiding is.  

Account & contractmanager 

 Beëindigt lopende contracten indien van toepassing en stelt nieuwe 
contracten op. 

Account & contractmanager 

Handhaving Wet Kinderopvang Beoordeelt handhavingsrapporten van de HDK en neemt de benodigde 
maatregelen indien de rapporten hiertoe aanleiding geven.  

Medewerker K&I 2 

 Signaleert en adviseert op basis hiervan over het te voeren 
handhavingsbeleid. 

Medewerker K&I 2 

 



Medewerker Handhaving 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden: Komt terug in functie: 

Intake en vooronderzoek 
handhavingsgesprek 

Zelfstandig plannen en organiseren van wijze waarop 
onderzoek uitgevoerd moet worden (met inachtneming van 
alle van toepassing zijnde Jurisprudentie en wet- en 
regelgeving).  

Medewerker Handhaving 2 

 
Informatie verzamelen door intern en/of extern dossier 
onderzoek 

Medewerker Handhaving 2 

 Toetsen voorliggende voorzieningen Medewerker Handhaving 2 

 
Vaststellen bij aanvragen van rechtmatigheid en 
doelmatigheid dmv intensief onderzoek en/of huisbezoek 

Medewerker Handhaving 2 

  
Informatie verzamelen dmv intern en extern overleg 
(Klantmanager, andere afdelingen of externe instanties) 

Medewerker Handhaving 2 

  

Informatie verzamelen dmv waarnemingen, 
buurtonderzoek, horen van getuigen, toepassen 
bevoegdheden Toezichthouder (dit alles zonodig ook 
buiten kantooruren / in weekend).  
NB 
Bij het niet voldoen aan een vanuit het 
Toezichthouderschap gegeven vordering zetten van nadere 
vervolgstappen. 

Medewerker Handhaving 2 

  In geval van spreekkamergesprek: cliënt uitnodigen Medewerker Handhaving 2 

  
Bij niet verschijnen hersteltermijn versturen en uitkering 
opschorten 

Medewerker Handhaving 2 

 
Verzorgt mede de invoer van gegevens in het 
computersysteem voor zover nodig voor administratie en 
managementinfo  

Medewerker Handhaving 2 

Handhavingsgesprek Spreekkamergesprek Medewerker Handhaving 2 

  Huisbezoek Medewerker Handhaving 2 



Rapportage 
Rapportage opstellen (vastleggen van de verzamelden 
informatie en resultaten; vervolgstappen waaronder bv. 
beëindigen van de uitkering en/of terugvorderen) 

Medewerker Handhaving 2 

Afhandeling 
handhavingsgesprek 

Administratieve verwerking van gegevens over gesprek en 
eventuele beëindiging van de uitkering 

Medewerker Handhaving 2 

 

Verricht onderzoek naar rechtmatigheid, neemt besluiten 
gericht op rechtmatigheid, de voorwaarden, de hoogte, 
maatregelen, voortzetting / aanpassing of beëindiging van 
de uitkering 

Medewerker Handhaving 2 

  

Adviseren / besluiten over vervolgstappen (beëindiging 
uitkering, mutatie,  maatregel,  terugvordering) en overleg 
en eventuele overdracht aan de sociale recherche of 
Klantmanager voor vervolgstappen. 

Medewerker Handhaving 2 

  
Berichtgeving aan de Klantmanager, sociale recherche en 
evt.  externe instanties 

Medewerker Handhaving 2 

 



MEDEWERKER KWALITEITSZORG 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Ontwikkeling en beheer 
kwaliteitszorgsysteem 

Vertaalt ontwikkelingen binnen het domein van SoZaWe naar 
kwaliteitseisen met betrekking tot juridische, administratieve, financiële 
en/of service aspecten op productniveau. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Draagt bij aan implementatie van kwaliteitseisen door het mede-

ontwikkelen, produceren, registreren en archiveren van: werkprocessen, 

werkinstructies, modelformulieren, modelbeschikkingen en modelbrieven. 

Medewerker K&I 2 

Coaching en opleiding Ontwikkelt opleidingsprogramma’s en een planning voor de uitvoering 
van opleidingen/trainingen. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Signaleert manco’s in het kwaliteitsniveau van teams en individuele 
medewerkers en adviseert op welke wijze daarin op collectief dan wel 
individueel niveau verbetering kan worden gebracht.  

Medewerker K&I 2 

 Informeert en instrueert medewerkers over relevante ontwikkelingen op 
het gebied van wet- en regelgeving, organiseert en geeft interne 
scholing. 

Medewerker K&I 2 

Single audit Stelt vast of de uitvoering van de afdelingswerkprocessen rechtmatig is 
en formuleert verbetervoorstellen. Dit vindt plaats op het niveau van de 
afdeling, het bureau en de individuele medewerker (single audit).  

Medewerker K&I 2 

 Koppelt de auditresultaten terug aan de afdeling, het bureau en de 
individuele casemanagers.  Ziet indien van toepassing toe op tijdige en 
correct herstel van geconstateerde omissies en fouten.  

Medewerker K&I 2 

Invoering kwaliteitszorgsysteem 
binnen bij nieuwe werkprocessen 
binnen lijnafdelingen.. 

Introductie van het kwaliteitszorgsysteem binnen de betreffende 
lijnafdeling inclusief het in control brengen van het werkproces.  

Medewerker K&I 2 

 



MEDEWERKER TERUGVORDERING 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Nieuwe zachte incasso zaken  staat van verplichtingen opstellen; maken van (her)berekening Medewerker IDV 2 

  debiteurendossier aanmaken en gegevens invoeren Medewerker IDV 2 

  client berichten over wederzijdse verplichtingen en wijze van terugvorderen Medewerker SC 2 

Werkzaamheden n.a.v. lopende zachte 

incasso zaken 

heronderzoek ex-client (adresonderzoek, aflossingscapaciteit, schuldsanering) Medewerker IDV 2 

  financiële mutaties zonder correspondentie / dossier vormen als voorbereiding op 

het scannen 

Medewerker IDV 2 

  telefonisch of in de spreekkamer te woord staan van clienten n.a.v. een 

beeindigingsbesluit; aflossingsregelingen afspreken of wijzigen; werkzaamheden 

in verband met clienten die in een schuldsaneringstraject zitten; correspondentie 

Medewerker SC 2 

Medewerker IDV 2 

  terugvorderingsbesluiten maken Medewerker IDV 2 

  uitvoering bezwaarschrift: vordering corrigeren; debiteur schriftelijk berichten Medewerker IDV 2 

Verrekeningen met andere instellingen opstellen van declaratie aan andere uitkeringsinstantie in verband met verrekening 

van verstrekte bijstand aan client die naderhand recht heeft op een andere soort 

uitkering.                                                    

Medewerker IDV 2 

  bewaken betaling door andere instelling. Medewerker IDV 2 

Nieuwe harde incasso & beslagzaken voorgenomen beslag: dossier controleren en zonodig completeren, 

invorderingskosten berekenen en opboeken, client op de hoogte stellen van 

voorgenomen beslag 

Medewerker IDV 2 

  harde incassso: betalingsafspraken maken met clienten, maandelijks controleren 

op aflossing, bij uitblijven van betaling direct procedure executoriaal beslag 

hervatten / starten. 

Medewerker IDV 2 

  executoriaal beslag: per aangetekende brief debiteur in kennis stellen van de 

beslagprocedure en inlichtingen opvragen bij debiteur ter vaststelling van de 

beslagvrijve voet, beslagvrije voet berekenen, beslagexploot opstellen, 

beslagexploot sturen aan werkgever of uitkeringsinstantie (beslaglegging), 

debiteur aangetekend op de hoogte stellen van het beslag (betekening).  

Medewerker IDV 2 

Werkzaamheden n.a.v. lopende harde 

incasso- en beslagzaken 

heronderzoek ex-client: jaarlijks onderzoeken of de aflossings- capaciteit moet 

worden aangepast. Inlichtingen opvragen bij debiteur, na afronden onderzoek 

debiteur schriftelijk berichten. 

Medewerker IDV 2 

  afkoopregeling treffen: op verzoek van debiteur beoordelen aan de hand van 

hoogte en aard van de vordering en reeds gedane aflossingen, of het aangeboden 

Medewerker SC 2 



afkoopbedrag geaccepteerd moet worden.  

  financiele mutaties zonder correspondentie, dossiers vormen als voorbereiding op 

het scannen, financiele wijzigingen doorvoeren 

Medewerker IDV 2 

  telefonisch of in de spreekkamer te woord staan van clienten; aflossingsregelingen 

afspreken of wijzigen; werkzaamheden in verband met clienten die in een 

schuldsaneringstraject zitten; correspondentie; overdracht zaken aan de 

deurwaarder; beslagzaken beeindigen 

Medewerker SC 2 

  terugvorderingsbesluit maken indien deze bij een vordering ontbreekt.  Medewerker IDV 2 

  uitvoering bezwaarschrift: vordering corrigeren, debiteur schriftelijk berichten Medewerker IDV 2 

Conservatoir beslag en executie zorgdragen voor opslag en uiteindelijk verkoop van in beslag genomen goederen 

(als gevolg van een actie van de Sociale Recherche) 

Medewerker HH 1 

 



MEDEWERKER VERHAAL 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Verhaal op onderhoudsplichtigen 
Nieuwe ohp zaken: gegevens controleren, onderhoudsplichtige 

aanschrijven, ohp beoordelen en bedrag berekenen 

Medewerker SC 1 

Medewerker SC 2 

Uitbesteed 

  

Verhaal in rechte: voorbereiding rechtszaak, vertegenwoordiging 

van de gemeente in rechtszaken, afhandeling consequenties 

uitspraak 

Uitbesteed 

  Heronderzoek 3e debiteuren Uitbesteed 

  Beeindigen onderhoudsplicht Uitbesteed 

Verhaal op de nalatenschap 

Nieuwe nalatenschapszaken: testament achterhalen, erfgenamen 

traceren, erfgenamen aanschrijven, vaststellen of (gedeeltelijk) 

verhalen mogelijk is. 

Vervalt 

  

Verhaal in rechte: voorbereiding rechtszaak, vertegenwoordiging 

van de gemeente in rechtszaken, afhandeling consequenties 

uitspraak 

vervalt 

Overige werkzaamheden Vormen van dossiers als voorbereiding op het scannen Uitbesteed 

  Maandelijkse accepgirokaarten doorlopen Uitbesteed 

  Vorderingen opboeken Uitbesteed 

  Financiële mutaties Uitbesteed 

 Correspondentie Uitbesteed 

 



MEDEWERKER PREVENTIE SDV 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Cursus Omgaan met Geld voor de 
reguliere cliënten schulddienstverlening  

De cursus Omgaan met Geld bestaat uit 4 (verplichte) dagdelen waarbij 
de deelnemer stap voor stap wordt voorbereid op het weer zelfstandig 
beheren van zijn/haar financiën. Hierbij staan naast praktische 
oefeningen, bewustwording en gedragsverandering centraal.  

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 

Het geven van voorlichting bij alle 
bedrijven, organisaties en stichtingen 
in en rond Haarlem, waarbij 
risicodoelgroepen voorkomen 

Het geven van voorlichting over onze Preventie activiteiten aan 
medewerkers (mogelijkheden en onmogelijkheden). Het geven van 
gerichte voorlichting op het gebied van schulden voorkomen aan 
medewerkers of cliënten. Hierbij staan naast praktische oefeningen, 
bewustwording en gedragsverandering centraal.  

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 

Geven van voorlichting op scholen in 
en rond Haarlem 

Het geven van gastlessen op basisscholen, voortgezet onderwijs  en 
beroepsonderwijs over schulden voorkomen en budgetbeheer.  De 
gastlessen zijn aangepast op de aan de leeftijd en het niveau van de 
leerlingen. Bijvoorbeeld bij jongeren wordt veel aandacht besteed aan de 
invloed van reclame op het koopgedrag. 

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 

Opbouwen en onderhouden van 
netwerk in Haarlem van organisaties,  
instellingen en scholen waarmee 
samengewerkt wordt. 

Contact leggen met andere organisaties en daarmee  een 
samenwerkingsverband aan gaan. Jaarlijks een regiobijeenkomst 
organiseren voor de instanties waar mee wordt samengewerkt.  

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 
Medewerker Kwaliteit & Innovatie 1 
Account- en Contractmanager 

Ontwikkelt nieuwe preventie-
instrumenten 

Naast voorlichting op scholen en bij bedrijven, zullen er andere 
instrumenten ontwikkeld moeten worden 

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 
Medewerker Kwaliteit & Innovatie 1 

Levert managementrapportages Rapporteert periodiek over de voortgang van het werk aan het 
management van de Hoofdafdeling SoZaWe 

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 1 

Levert beleidsbijdragen Levert input aan de beleidsmedewerkers van SoZaWe t.b.v. bestuurlijke 
nota’s  over bereikte resultaten en gewenst nieuw beleid 

Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 

Beheert de tekst op de website van de 
gemeente Haarlem 

Teksten concipiëren en aanleveren aan webmaster.  Ondersteuner 1 

Contacten met andere afdelingen 
binnen SoZaWe 

Aanspreekpunt voor vragen over preventie en schulden.  Medewerker Kwaliteit & Innovatie 2 

 
 
  



PROJECTMEDEWERKER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Reïntegratie- en activeringsprojecten Levert een inhoudelijke bijdrage aan de vraagformulering 
(aanbestedings-bestek) en uitvoering van eenvoudige 
aanbestedingsprocedures (opstellen bestek, uitvoeren 
aanbestedingsprocedure, beoordelen offertes) 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 
Account & contractmanager 

 Signaleert lacunes in het aanbod voor klanten en doet op basis hiervan 
voorstellen ten aanzien van de inkoop van arbeidsmarktinstrumenten.  

Medewerker SC 1 
Account  & contractmanager 

 Voert met contractpartners specifieke projecten en innovatieve 
experimenten uit.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 
Account & contractmanager  

 Bewaakt de voortgang van de projecten en neemt passende maatregelen 
indien hiertoe aanleiding is.  

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

 Rapporteert en adviseert over de resultaten en de eventuele definitieve 
implementatie van specifieke projecten. 

Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 

Contractbeheer en accounts Bewaakt het nakomen van contractuele verplichtingen en rapporteert 
hierover aan het Bureau Beleid en Bedrijfsvoering.  

Account  & contractmanager 

 Heeft in dat kader het accountschap ten aanzien van: (afhankelijk per 
projectmedewerker) 
  

Account  & contractmanager 

 Bewaakt de ' vulling'  van de contracten en onderneemt hier zonodig actie 
op in overleg met de casemanagers.  

Account  & contractmanager 

 Voert caseloadgesprekken met contractpartners aan de hand van 
kwartaalrapportages,  stuurt op resultaten.  

Account  & contractmanager 

Deelnemen aan overlegvormen en 
onderhouden van contacten.  

Neemt deel aan overlegvormen binnen en buiten de sector.  Medewerker K&I 1 
Medewerker K&I 2 
Account & contractmanager 

 



  

SECRETARIAATSMEDEWERKER 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Managementondersteuning Stelt op aanwijzingen concept teksten op dan wel bewerkt teksten van de manager en 
verzorgt zelfstandig correspondentie op procesmatig vlak.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Bewaakt t.b.v. de manager de voortgang van bestuurlijke en inhoudelijke stukken, 
signaleert stagnatie en neemt zonodig actie.  

Ondersteuner 1 

 Bewaakt de voortgang van operationele processen, onderneemt actie op basis van 
vastgestelde rappelschema’s.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

Vergaderingen, bijeenkomsten, 
hoorzittingen. 

Bereidt vergaderingen voor (maakt zonodig afspraken voor een tijdstip met 
deelnemers, bespreekt een ruimte met de voor de vergadering noodzakelijke 
voorzieningen, verzamelt stukken, verzorgt en verspreidt de agenda en de stukken).  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Stelt verslagen op van vergaderingen, maakt daarbij een analytische samenvatting 
van het besprokene en formuleert de besluiten en afspraken.  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

Agendabeheer / post- en 
archiefwerk / receptietaken 

Is verantwoordelijk voor het op actieve wijze voeren van de agenda van de manager, 
plant afspraken in o.a.  rekening houdend met inhoudelijke en voorwaardelijke 
criteria.  

Ondersteuner 1 

 Neemt telefoongesprekken aan, selecteert op relevantie en urgentie en onderneemt 
actie op basis daarvan; verbindt door naar de juiste persoon, dan wel bewaakt dat de 
beller wordt teruggebeld. 

Ondersteuner1 
Ondersteuner 2 

 Opent de post,  leest en schift ten behoeve van de manager, beslist over zelfstandige 
afhandeling, voortgangs- en afdoeningsbewaking. 

Ondersteuner 1 

 
 

Beheert het archief van het onderdeel c.q. het werkarchief van de manager (maakt 
en werkt dossiers bij,  houdt documentatie bij).  

Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Ontvangt bezoekers voor vergaderingen en besprekingen.  Ondersteuner 1 
Ondersteuner 2 

 Geeft ziek- en herstelmeldingen door. Voert de controle en registratie van de 
klokkaarten en verwerkt deze gegevens in een rapportage.  
Houdt de administratie van de verlofkaarten bij 

vervalt 

pr- en voorlichtingsactiviteiten Voert representatieve taken uit in het kader van afdelingsinterne gebeurtenissen.  Ondersteuner 2 
Administratie / financiën / 
administratieve ondersteuning 

Houdt budgetten bij.  Signaleert bijzonderheden. maakt conceptrapportages hierover.  Ondersteuner 1 

 Verricht en verantwoordt kleine uitgaven, maakt betaalopdrachten, bijvoorbeeld 
voor  presentiegelden en voert hierover correspondentie.  

vervalt 

 Bestelt kantoorbenodigdheden; Houdt voorraden bij.  Ondersteuner 2 

 Kopieert en verzendt stukken; Houdt verzendlijsten bij.  Ondersteuner 2 
 Verricht tekstverwerkingwerkzaamheden  (verzorgt eenvoudige correspondentie,  

verwerkt aangeleverde concept-teksten en collationeert aangeleverde eind-teksten). 
Ondersteuner 2 

 



SENIOR MEDEWERKER ADMINISTRATIE WWB 

 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Dagelijkse aansturing Zorgt voor voldoende dagelijkse bemensing binnen het bureau.  Medewerker IDV 1 

  
Lost alle eerstelijnsproblemen, die directe consequenties hebben in de 
uitvoering, op. 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

  
Fungeert als vraagbaak voor de Medewerker Administratie,  t.a.v. directe 
werkprocessen. 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 

  
Informeert het afdelingshoofd over het functioneren van de Medewerker 
Administratie.   

Medewerker IDV 1 

  
Is bezitter van veel kennis en dus aanspreekbaar voor de processen voor 
alle lagen van de organisatie 

Medewerker IDV 1 
Medewerker IDV 2 

 

Controle,  verwerking, 
beslissingen 

Verifieert gegevens (o.a.  inkomstenbriefjes) ten opzichte van systeem, 
dossiers e.d.  Vraagt zonodig gegevens op bij klant.  

Medewerker IDV 3 

  Gaat informatie na bij derden, i.v.m. correcte verwerking.  Medewerker IDV 3 

  Verwerkt gegevens in systeem en dossiers.  Medewerker IDV 3 

  

Beoordeelt wat valt binnen de eigen bevoegdheid, zoals beperkte mutatie 
(beëindiging, voortzetting, hoogte) en beslissing op schriftelijke 
aanvragen om "bijzondere bijstand" (verkorte procedure) afgehandeld 
kan worden. 

Medewerker IDV 3 

  
Controleert gegevens door middel van bestandsvergelijkingen en 
verkregen informatie van derden. 

Medewerker IDV 3 

  
Controleert de kwitanties uit de betalingsruns, controleert de niet 
opgehaalde kwitanties. 

Medewerker IDV 3 

  Beheert en bewaakt de week- en halve maandbetalingen. Medewerker IDV 3 



Uitkeringenadministratie Berekent uitkeringen en (bruto) vorderingen.  
Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

  
Verzorgt de invoer en financiële uitwerking van uitkeringen, inhoudingen 
en doorbetaalgegevens in het systeem, mede op aandragen van de 
casemanagers. 

Medewerker IDV 3 

  Voert beslagleggingen door derden op uitkeringen uit.  
Medewerker IDV 2 
Medewerker IDV 3 

  Uitvoering acties voortvloeiend uit signaleringslijsten Medewerker IDV 3 

  
Verricht kwartaal en jaarwerk: voert afloopcontroles uit,  corrigeert en 
muteert de (financiële) administraties 

Medewerker IDV 3 

  Corrigeert jaaropgaven en (fiscale) uitkeringsgegevens. Medewerker IDV 3 

  
Controleert steekproefsgewijs en achteraf de kwaliteit van de 
administratieve en financiële handelingen 

Medewerker K&I 2 

  
Controleert periodiek de bestandeninformatie (met name statistiek en 
facettencodes) op volledigheid en juistheid.  

Medewerker K&I 2 

  Verricht testwerk op nieuwe en/of gewijzigde programmatuur.  iedereen 

Ondersteuning casemanagers 
Geeft informatie door voor behandeling (onder meer nader onderzoek) 
door casemanagers.  

Medewerker IDV 3 

  Voorbereiding heronderzoek Medewerker IDV 3 

  
Ondersteunt bij bijzondere boekhoudkundige ,  administratieve en/of 
financiële berekeningen en bij de gegevensverwerking in het systeem. 

Medewerker IDV 1 

  Het begeleiden en opleiden van casemanagers op het gebied van GWS 
Medewerker K&I 2 
Medewerker Applicatiebeheer 

Beheer en gebruik 
werkbeheersingssysteem 

Starten en afmelden werkprocessen, DIS. Medewerker IDV 3 

  Legt informatie vast in het systeem voor alle  disciplines.  Medewerker IDV 3 

  Gebruikt systeem voor controle op afloop van processen.  Medewerker IDV 3 

  
Controleert periodiek de bestandeninformatie (met name gegevens 
managementinformatie) op volledigheid en juistheid. 

Medewerker K&I 2 

  
implementeren van nieuwe processen en uitvoerbaar maken van nieuw 
beleid. 

Medewerker K&I 2 

  erricht testwerk op nieuwe en/of gewijzigde programmatuur.  iedereen 



 



SENIOR MEDEWERKER TERUGVORDERING 
 

Hoofdtaken: Werkzaamheden:  

Nieuwe zachte incasso zaken  staat van verplichtingen opstellen; maken van (her)berekening Medewerker IDV 2 

  debiteurendossier aanmaken en gegevens invoeren Medewerker IDV 2 

  client berichten over wederzijdse verplichtingen en wijze van terugvorderen Medewerker SC 2 

Werkzaamheden n.a.v. lopende zachte 

incasso zaken 

heronderzoek ex-client (adresonderzoek, aflossingscapaciteit, schuldsanering) Medewerker IDV 2 

  financiële mutaties zonder correspondentie / dossier vormen als voorbereiding op 

het scannen 

Medewerker IDV 2 

  telefonisch of in de spreekkamer te woord staan van clienten n.a.v. een 

beeindigingsbesluit; aflossingsregelingen afspreken of wijzigen; werkzaamheden 

in verband met clienten die in een schuldsaneringstraject zitten; correspondentie 

Medewerker SC 2 

  terugvorderingsbesluiten maken Medewerker IDV 2 

  uitvoering bezwaarschrift: vordering corrigeren; debiteur schriftelijk berichten Medewerker IDV 2 

Verrekeningen met andere instellingen opstellen van declaratie aan andere uitkeringsinstantie in verband met verrekening 

van verstrekte bijstand aan client die naderhand recht heeft op een andere soort 

uitkering.                                                    

Medewerker IDV 2 

  bewaken betaling door andere instelling. Medewerker IDV 2 

Nieuwe harde incasso & beslagzaken voorgenomen beslag: dossier controleren en zonodig completeren, 

invorderingskosten berekenen en opboeken, client op de hoogte stellen van 

voorgenomen beslag 

Medewerker IDV 2 

  harde incassso: betalingsafspraken maken met clienten, maandelijks controleren 

op aflossing, bij uitblijven van betaling direct procedure executoriaal beslag 

hervatten / starten. 

Medewerker IDV 2 

  executoriaal beslag: per aangetekende brief debiteur in kennis stellen van de 

beslagprocedure en inlichtingen opvragen bij debiteur ter vaststelling van de 

beslagvrijve voet, beslagvrije voet berekenen, beslagexploot opstellen, 

beslagexploot sturen aan werkgever of uitkeringsinstantie (beslaglegging), 

debiteur aangetekend op de hoogte stellen van het beslag (betekening).  

Medewerker IDV 2 

Werkzaamheden n.a.v. lopende harde 

incasso- en beslagzaken 

heronderzoek ex-client: jaarlijks onderzoeken of de aflossings- capaciteit moet 

worden aangepast. Inlichtingen opvragen bij debiteur, na afronden onderzoek 

debiteur schriftelijk berichten. 

Medewerker IDV 2 

  afkoopregeling treffen: op verzoek van debiteur beoordelen aan de hand van 

hoogte en aard van de vordering en reeds gedane aflossingen, of het aangeboden 

Medewerker SC 2 



afkoopbedrag geaccepteerd moet worden.  

  financiele mutaties zonder correspondentie, dossiers vormen als voorbereiding op 

het scannen, financiele wijzigingen doorvoeren 

Medewerker IDV 2 

  telefonisch of in de spreekkamer te woord staan van clienten; aflossingsregelingen 

afspreken of wijzigen; werkzaamheden in verband met clienten die in een 

schuldsaneringstraject zitten; correspondentie; overdracht zaken aan de 

deurwaarder; beslagzaken beeindigen 

Medewerker SC 2 

  terugvorderingsbesluit maken indien deze bij een vordering ontbreekt.  Medewerker IDV 2 

  uitvoering bezwaarschrift: vordering corrigeren, debiteur schriftelijk berichten Medewerker IDV 2 

Conservatoir beslag en executie zorgdragen voor opslag en uiteindelijk verkoop van in beslag genomen goederen 

(als gevolg van een actie van de Sociale Recherche) 

Medewerker HH 1 

Leveren van kwaliteitsbijdragen geven van relevante informatie over wet- en regelgeving aan de secties 

Debiteurenbeheer i.v.m. sturen van kwaliteit van de producten 

Medewerker K&I 2 

 adviseren coördinator over mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van de 

producten van het bureau, verordeningen, beleidsregels, richtlijnen, instructies, 

werkprocessen. 

Medewerker K&I 2 

 geven van informatie aan medewerkers Debiteurenbeheer over juridische, 

uitkeringstechnische en procedurele zaken 

Medewerker K&I 2 

Ondersteunen bij bedrijfsvoering bureau 

vwb Debiteurenbeheer 
Voorbereiden van werkplanning  Medewerker IDV 1 

  
Ondersteunen bij het inrichten en bijstellen van werkprocessen, signalering voor 

bijstelling 
Medewerker IDV 1 

  Zorgt waar nodig voor procescoördinatie. Medewerker IDV 1 

  
Signaleren van bijzonderheden mbt de planning / productie; overleg met de 

coördinator hierover 
Medewerker IDV 1 

  
Ondersteunen bij het leveren van productiegegevens voor 

(management)rapportages 
Medewerker IDV 1 

Ondersteunen bij procesbeheer Ondersteunen bij het maken van procesbeschrijvingen 
Medewerker IDV 1 

Medewerker K&I 2 

  Ondersteunen bij het maken van werkinstructies  
Medewerker IDV 1 

Medewerker K&I 2 

  
Ondersteunen bij onderhoud van proces(sen) (kwaliteitsbewaking en evaluaties) ; 

overleg hierover met coördinator en bedrijfsbureau 

Medewerker IDV 1 

Medewerker K&I 2 

 
Mede bewaken van de van de producten, vanuit de dagelijkse gang van zaken Medewerker IDV 1 

 



SOCIAAL RECHERCHEUR 
 

Vooronderzoek Gaat naar aanleiding van, tips en andere signalen d.m.v. in- en extern onderzoek, na of er sprake is 
van een strafbaar feit en beoordeelt of een opsporingsonderzoek moet worden ingesteld, mede 
i.v.m. zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke consequenties. 
Intern onderzoek betreft bijvoorbeeld overleg met dienstverlener en andere afdelingen, 
dossieronderzoek. 
Extern onderzoek betreft bijvoorbeeld dossieronderzoek bij externe instanties,  informatie inwinnen 
bij derden (UWV, Politie,  Belastingdienst,  Fiod/Ecd, SIOD etc.),  het horen van getuigen en eigen 
observaties. 

Medewerker HH 2 

 Dient bij het Openbaar Ministerie een verzoek in tot gebruik making van onderzoeksgegevens 
(Proces-verbaal),  door andere opsporingsinstanties opgemaakt en voor het onderzoek relevant.  

Medewerker HH 2 

 Neemt, indien uit onderzoek blijkt dat ook andere instanties zoals Politie,  UWV, Belastingdienst,  
SIOD onderzoeksbelang hebben, contact op met de verantwoordelijken om overleg te voeren en 
eventuele samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Medewerker HH 2 

Opstellen rechercheplan Stelt een rechercheplan op, gebruikmakend van hetgeen het vooronderzoek heeft opgeleverd. Geeft 
hierbij aan hoe en wanneer het opsporingsonderzoek plaatsvindt en welke (bijzondere) opsporings- 
en dwangmiddelen moeten worden ingezet .  De aanpak is in principe maatwerk en vraagt 
regelmatig om het ontwikkelen van nieuwe praktijkoplossingen, dit in nauw overleg met het 
Openbaar Ministerie.  

Medewerker HH 2 

 Dient middels een  proces verbaal van bevindingen een verzoek in bij de officier van justitie om 
toestemming voor de in het specifieke geval te gebruiken opsporingsmethoden. Hij/zij licht dit 
zonodig toe/overlegt met Openbaar Ministerie.   

Medewerker HH 2 

Opsporingsonderzoek Verzamelt bewijs,  gebruik makend van de mogelijke en (in overleg met de officier van justitie) 
toegekende opsporingsbevoegdheden, zoals stelselmatige observaties,  afluisteren/opnemen 
communicatie apparatuur, doorzoekingen in panden (woningen, bedrijfsruimten, schuren) en 
voertuigen, horen van getuigen, horen van verdachten, inbeslagnemingen, financieel onderzoek, 
traceren van vermogensbestanddelen. Ook buiten kantooruren/in weekend.  

Medewerker HH 2 

 Stelt op basis van het vooronderzoek vast of aanhouding noodzakelijk is.  Overlegt hiertoe met de 
officier van justitie.  

Medewerker HH 2 

 Neemt, indien het verdachten betreft met antecedenten die betrekking hebben op geweld- en 
wapenmisdrijven, contact op met de politie om afspraken te maken over de aanhouding van de 
verdachten of doet dit na dit overleg zelf.  

Medewerker HH 2 

 Coördineert de aanpak op actiedagen. Bij onverwachte wijzingen, bijvoorbeeld het horen van extra 
getuigen, verdachten, spoeddoorzoekingen etc,  wordt ad hoc ingespeeld.  
Waar het de eigen onderzoeken betreft; past naar bevinden van zaken de aanpak aan.  
Werkt mee bij / in door interne collega’s geïnitieerde onderzoeken.  
Coördineert geeft leiding bij onderzoeken ook als hier externe partners in mee participeren zoals 
die van het UWV, SIOD, Belastingdienst en de FIOD/ECD. 

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

 Neemt zonodig, bij doorzoekingen van woningen, contact op met het kabinet van de Rechter-
Commissaris om afspraken te maken en gegevens te verstrekken.  

Medewerker HH 2 

 Verdachten aanhouden en voorgeleiden aan hulpofficier van justitie en indien nodig verzoek om in 
verzekering stelling.  

Medewerker HH 2 

 Verdachte verhoren. Medewerker HH 2 



 Onderhoudt contact met de advocaat c.q. advocaten van de verdachte(n) Medewerker HH 2 
 Getuigen verhoren (bijvoorbeeld tijdens buurtonderzoek, werkgever en overige betrokkenen).  Medewerker HH 2 
 Het op ambtseed / -belofte opmaken van het uiteindelijke "loop” proces verbaal en het hierbij doen 

van een ambtshalve aangifte 
 

Medewerker HH 2 

 Opstellen van de administratiefrechtelijke rapportage met betrekking tot de fraudeperiode en 
terugvordering  (intern).  

Medewerker HH 2 

 Administratieve verwerking van gegevens, in- en externe besprekingen. Medewerker HH 2 
Opsporingsonderzoek 
omliggende gemeente 

Zelfstandig uitvoeren van opsporingsonderzoek in opdracht van een omliggende gemeente.  Medewerker HH 2 

 Fungeren als contactpersoon van de sociale recherche voor die gemeente Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 

Multidisciplinair onderzoek Participeren in externe multidisciplinaire fraudeteams (Politie,  SIOD, FIOD, UWV, 
Belastingdienst,  OM, etc.) 

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

 Binnen fraudeteam zelfstandig uitvoeren van onderzoek naar bijstandsfraude  Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

 Fungeren als contactpersoon van de sociale recherche én de gemeente Haarlem. Organiseren van 
inzet vanuit gemeente Haarlem. 

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

Conservatoir beslag Traceren van vermogensbestanddelen Medewerker HH 2 
 Overleg met advocaat en deurwaarder Medewerker HH 2 
 Assisteren bij feitelijke beslaglegging en afvoer van vermogensbestanddelen Medewerker HH 2 
Deelnemen aan 
overlegvormen en 
onderhouden van contacten.  

Neemt deel aan overlegvormen binnen de sector en bij externe partners; voorlichting aan en 
overleg met casemanagers.  

Medewerker HH 1 
Medewerker HH 2 

 Relatiebeheer met bij onderzoeken betrokken opsporingsinstanties en opdrachtgevers (andere 
gemeenten). 

Medewerker HH 1 
Account & contractmanager 
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GOB Manager Afdeling 1,00   

4,00

14 voortgezet   

nieuw 

De nieuwe functie is ontstaan vanuit de filosofie waarin de managementsfunctie is losgekoppeld van de inhoud en het zwaartepunt bij 

het managen van het organisatieonderdeel ligt. De functie is sterk extern gericht met het oog op de doorontwikkeling naar een 

adaptieve organisatie. De functie is niet alleen verantwoordelijk voor het integraal management van de eigen afdeling maar adviseert 

ook over de ontwikkeling van de hoofdafdeling en van de organisatie als geheel. Bouwsteen LM14 wordt onder meer getypeerd door 

het management van een midelgrote op beheer, advies en beleidsuitvoering gerichte eenheid op het derde echelon, met een 

complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, de in- en externe relaties en het afbreukrisico 

(zie uitzondering: Afdelingshoofd Projectmanagement).

SZW Manager Afdeling 4,00 14 nieuw Idem

SZ/VG Manager Afdeling 1,00 13 nieuw Idem

STP Project- 

management

Afdelingshoofd 14 1,00 voortgezet Voortgezet in de nieuwe functie Manager Afdeling, LM14: management van een midelgrote op beheer, advies en beleidsuitvoering 

gerichte eenheid op het derde echelon, met een complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, 

de in- en externe relaties en het afbreukrisico.

SZ/VG Vastgoed Afdelingshoofd 14 1,00 vervallen Is in de oude organisatie een niet bezette functie. In nieuwe organisatie opnieuw beschreven en gewaardeerd in schaal 13.

STP Techniek en 

Advies

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen In de oude organisatie is Bouwsteen LM 13 van toepassing: een middelgrote eenheid op het derde echelon, verantwoordelijk voor 

uitvoering van beleid, controle c.q. toetsing en beheer op een bepaald werkterrein met diverse aspecten, betrokken bij 

beleidsontwikkeling. Inherent aan het werkterrein is het omgaan met veel en vaak complexe externe relaties. In de nieuwe organisatie 

is sprake van een complexiteit die veel verder gaat dan de externe relaties, nl. de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, 

de in- en externe relaties en het afbreukrisico. Conclusie: er is geen sprake van een voortgezette functie.

STP Kwaliteit en 

Informatie

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Dagelijks Beheer 

en Techniek

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Gebieds- 

management

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

WZ Programma's 

OGV

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

SZW Beleid en 

Bedrijfsvoering

Afdelingshoofd 13 1,00 vervallen Idem

SZW DF&A Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

SZW W&I A Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

SZW W&I B Afdelingshoofd 12 1,00 vervallen Idem

WZ Beleid OGV Afdelingshoofd 13 1,00 voortgezet Gaat ongewijzigd over naar hoofdafdeling Stadszaken.

WZ Bedrijfsbureau Bureauhoofd 12 1,00 vervallen In de oude organisatie is Bouwsteen LM12 van toepassing: een kleine eenheid met beheers- en/of dienstverleningstaken op een 

werkterrein met veel verbanden met anderen, in- en extern. In de nieuwe organisatie is sprake van management van een middelgrote 

afdeling waarbij sprake is van een complextiteit die voortkomt uit de omvang, de beheersbaarheid en de werkprocessen, de in- en 

externe relaties en het afbreukrisico. Conclusie: er is geen sprake van een voortgezette functie. 

WZ Dagelijks Beheer 

en Techniek

Bureauhoofd 12 1,00 vervallen Idem

StZ Vastgoed Vastgoedbeheer Bureauhoofd Vastgoedbeheer 12 1,00 vervallen Idem

StZ Vastgoed Vastgoedbeheer Bureauhoofd Vastgoedontwikkeling 12 1,00 vervallen Idem
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