
Krijg jij energie van het werken met en voor mensen? Ben jij klantgericht en tegelijkertijd scherp op 
het verstrekken van middelen aan rechthebbenden? En wil je werken in een, ambitieuze gemeente 
met een informele cultuur? Kom dan werken bij de fijne en leuke gemeente Heumen! 
 
In verband met het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een  
 

Casemanager sociale zaken 
36 uur per week 

 
Wat moet je weten van ons? 
Het team Sociale Zaken is een leuk team, samen de schouders eronder, elkaar versterken en zorgen 
dat we de mensen echt kunnen helpen. Je krijgt de vrijheid om naar eigen inzicht je caseload te 
beheren. We zijn sociaal maar wel realistisch. Je wordt uitgedaagd het beste van jezelf te laten zien. 
Wij geven je ondersteuning, humor en een groot vertrouwen terug. Samen met onze professionals 
maak je het leven van onze klanten mooier. Wij dagen je uit: Kom voor deze leuke baan zeker uit je 
stoel en schrijf ons waarom jij bij ons past en wellicht ontmoet je ons en kijken we of we samen een 
match zijn!  
 
Wat ga je doen? 
Je voert de regie over jouw klanten ten aanzien van inkomen. Je focus ligt hierbij op de 
rechtmatigheid. Je verricht de intake en houdt spreekuur. Je beheert een eigen caseload waarbij je 
taken bestaan uit het behandelen van aanvragen in het kader van de Participatiewet, rapporteren 
naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek en adviseren over de te verstrekken uitkering. Hierbij 
stuur je op financiële zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van klanten. 
Je begeleidt de klant binnen het kader van de functie en hebt veelvuldig interne en externe 
contacten. Tot slot redigeer je ontwerpbeschikkingen en stelt een terugvorderingsprocedure in. 
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt affiniteit met mensen die aangewezen zijn op een vangnetregeling. Van nature ben je gericht 
op samenwerking en het leggen en onderhouden van contacten gaat je gemakkelijk af. Je bent in 
staat om je communicatiestijl aan te passen aan je gesprekspartner. Je stelt hoge eisen aan de 
kwaliteit van je werk en heb je een resultaatgerichte en klantgerichte werkwijze. Daarnaast heb je 
een kritische en frisse blik op zaken. Om deze functie goed te kunnen uitvoeren heb je ook: 

 Een juridische opleiding minimaal op MBO-4 niveau en een HBO werk- en denkniveau; 

 ruime ervaring met klantcontact; 

 affiniteit met mensen in hulpbehoevende situaties. 
 
Wat bieden wij jou? 

 Een brede en afwisselende functie voor 36 uur per week.  

 Een salaris van minimaal € 2170,- (aanloopschaal 7) en maximaal € 4048,- (uitloopschaal 9) bruto 
per maand op basis van 36 uur per week.  

 Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de bedoeling dit bij goed functioneren om 
te zetten naar een vaste arbeidsovereenkomst.  

 Een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% boven op je bruto salaris. Dit IKB kun je inzetten 
voor onder meer extra inkomen, extra vakantie-uren, uitruil woon-werkverkeer of de aanschaf 
van een fiets met belastingvoordeel. Je kunt op elk gewenst moment in het lopende kalenderjaar 
over je vrij besteedbare budget beschikken. 

 Flexibele werktijden zodat je werk en privé goed kunt combineren. 

 Een smartphone die je zowel zakelijk als privé kunt gebruiken. 

 Een goed pensioen bij het ABP. 
 



Wie zijn wij? 
De gemeente Heumen is een landelijk gelegen gemeente onder de rook van Nijmegen en heeft bijna 
16.500 inwoners. De groene omgeving biedt veel ruimte, rust en afwisselende landschappen. 
Stedelijke voorzieningen bevinden zich op fietsafstand. Belangrijke bestuurlijke thema’s binnen de 
gemeente zijn leefbaarheid, participatie en duurzaamheid. We gaan uit van de kracht van de 
samenleving, investeren in een goed netwerk met uiteenlopende partijen en vervullen een 
verbindende rol tussen inwoners, organisaties en overheden. Professionele en persoonlijke 
ontwikkeling vinden we belangrijk. En we stimuleren een goede balans tussen werk en privé.  
 
Enthousiast geworden?  
Reageer dan op de vacature via de sollicitatiebutton op www.werkeningelderland.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Helgar Wiersma, afdelingshoofd Publiekszaken. Zij is van 
bereikbaar via telefoonnummer 06-12327310 of e-mail hwiersma@heumen.nl. 
 
De vacature heeft geen sluitingsdatum. Wij zoeken door totdat we een geschikte kandidaat hebben 
gevonden. Als we het idee hebben dat we een match kunnen zijn, nodigen we je graag uit voor een 
eerste gesprek in het gemeentehuis.  
 
Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de indiensttreding.  
 

http://www.werkeningelderland.nl/

