Texel, wie kent dit prachtige Waddeneiland niet? Snel bereikbaar en toch zo anders! En dat geldt ook voor de
gemeente Texel. Texelaars zijn kritisch maar vooral betrokken. Dit betekent dat je samen met de inwoners
echt iets kunt betekenen. Bovendien mag je binnen de gemeente Texel overal van zijn. Graag zelfs. Wil jij je
continu ontwikkelen en dat doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent? Dan is de gemeente Texel de
werkgever voor jou.

De gemeente Texel is op zoek naar een:

Klantmanager Participatie
(Medewerker beleidsuitvoering II)
28 uur per week
Sociaal Team Texel
Het Sociaal Team heeft alle disciplines zelf in huis. Van Jeugd, Participatie, WMO, leerplicht, RMC tot
leerlingenvervoer etc. Integraal werken is het sleutelwoord. Praktisch betekent dit dat wij streven naar één
professional als vast aanspreekpunt per inwoner. Al onze professionals hebben samen met de lokale partners
hetzelfde doel: de inwoner ondersteunen en waar nodig faciliteren om het sociaal functioneren te
optimaliseren.
Voor het team Participatie zijn we op zoek naar een klantmanager. Binnen het werkveld van Participatie bied
je inkomensondersteuning, stimuleer je de inwoner naar werk, onderwijs of participatie. Als klantmanager
Participatie ondersteun je de inwoner met een aanvraag schuldhulpverlening. Je houdt regie op de trajecten
die zijn ingezet en bent het aanspreekpunt voor de inwoner.
Wie ben jij?
Als sociale professional Participatie heb je een brede blik op alle aspecten die voor mensen van belang zijn in
hun sociaal functioneren. Je kijkt verder dan je eigen specialisme Participatie en denkt in oplossingen. Je kent
de participatiewet of bent welwillend om deze te leren.
Je gaat
•
•
•
•
•
•

met name aan de slag met:
De behandeling en beoordeling van aanvragen levensonderhoud (uitkeringen).
Plaatsing statushouders;
De behandeling van aanvragen voor bijzondere bijstand en andere minimaregelingen;
Schuldhulpverlening;
Het uitvoeren van heronderzoeken;
Ondersteuning van cliënten naar werk of andere vormen van participatie.

Je werkt hierbij nauw samen met jouw directe collega’s van het Sociaal Team en lokale- en regionale
netwerkpartners.
Gevraagd profiel
Je bent open en nieuwsgierig naar wat mensen beweegt, hoe uiteenlopend hun achtergrond en gedrag ook is.
Je bent creatief en vindingrijk in het leggen van verbindingen tussen mogelijke partners en oplossingen en
bent niet bang om buiten gebaande paden te treden.
Verder:
•
•
•
•

Ben je reflectief op je eigen oordeel en handelen en heb je een lerende werkhouding;
Ben je een teamspeler;
Heb je HBO werk- en denkniveau;
Heb je bij voorkeur gemeentelijke ervaring met de Participatiewet / minimaregelingen of heb je de
motivatie om dit eigen te maken.

Wat bieden wij?
Afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring wordt minimaal € 2.581,- (aanloopschaal 8) en maximaal €
4.208,- (functieschaal 9) bruto per maand geboden bij 36 uur per week. Het betreft een structurele functie.
Na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) krijg je bij goed functioneren een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Verder maak je deel uit van een dynamisch en gezellig team. We
bieden je de mogelijkheid om werktijden flexibel in te vullen, stimuleren het continue ontwikkelen, bieden
ruimte voor eigen initiatief en creativiteit.
Meer informatie
Heb je vragen of wil je nog iets weten? Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact
opnemen met Josje van Weerlee (afdelingsmanager Sociaal Domein): jvanweerlee@texel.nl.
Reacties
Wij kijken uit naar je reactie! Reageren kan tot maandag 8 augustus 2022. Mail je brief met motivatie en CV
naar HRM adviseur Anna Bremer: abremer@texel.nl. De eerste gesprekken zijn gepland op donderdag 18
augustus 2022.

