
 

Bij het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies B.V. (gevestigd in Den Haag) is het 

volgende werk tijdelijk beschikbaar. 

 

Beleidsadviseur(s) Wmo 2015 en Jeugdwet 

16 uur per week 

 

 
Vacaturenummer 0.1073 

 

Salarisindicatie  maximaal € 4.569,- (S10/11 - bij een volledige werkweek) 

Periode werkzaamheden  Vanaf 1 januari 2018. De eindperiode van de aanstelling ligt op 

31/12/18 (over verlengingsmogelijkheden wordt in 2018 besloten) 

 

De organisatie 

VNG Kenniscentrum 

Handhaving en Naleving  

Advies B.V. (KCHN) 

De VNG holding bevat een aantal BV’s. Een van deze BV’s is het VNG 

Kenniscentrum Handhaving en Naleving Advies (KCHN). In opdracht 

van de VNG houdt het KCHN zich bezig met 

rechtmatigheidsbevordering in het sociaal domein (m.n. de 

Participatiewet, Wmo 2015, Jeugdwet). (er wordt niets genoemd over 

MP/LSI) 

 

- In opdracht van de VNG voert het KCHN een 

ondersteuningsprogramma uit gericht op handhaving en Naleving 

binnen de Wmo 2015 en Jeugdwet. 

- Het KCHN legt verbindingen tussen gemeenten onderling en tussen 

gemeenten en (zorg)partners (IKZ, verzekeraars, etc), met als doel 

expertise en ervaringen te delen. 

- Het KCHN bevordert (het concept) hoogwaardig handhaven als 

vanzelfsprekend onderdeel van de integrale dienstverlening op het 

brede WIZ-terrein. 

 

Het KCHN bestaat uit een directeur, 5 programmamanagers 

(Multidisciplinaire projecten, Hoogwaardig Handhaven, Zorgdomein, 

Toezicht en handhaving Kinderopvang, Team abonnement, advisering 

en ondersteuning), 1 beleidsadviseur, een stafafdeling en 4 regionaal 

werkende teams 

 
Werkzaamheden 

Samenvatting Met het ondersteuningsprogramma biedt VNG KCHN maatwerk aan 
gemeenten aan om hen te faciliteren in beleid, kennis en producten  
op het gebied van fraudepreventie, controle en handhaving in de 
Jeugdwet en Wmo 2015. Gemeenten zijn daarna zelf in staat om 
beleid, producten en kennis te borgen in de eigen organisatie. 

Gemeenten kunnen met vragen over preventie, controle en handhaving 

bij één team van de VNG KCHN terecht. Intern wordt bekeken wie de 

vraag kan beantwoorden, waarna deze intern wordt doorgeleid. 

Onderzoek, kennisuitwisseling en kennisopbouw op specifieke 

handhavingsrisico’s, thema’s en functies wordt door of in opdracht van 

de VNG uitgevoerd met als doel om meer inzicht en kennis te vergaren, 

dat gedeeld kan worden met gemeenten. Efficiënte ontwikkeling van 

praktische beleidsproducten voor gemeenten, hierbij denken we aan 

handreikingen, protocollen en leergangen; Gemeenten worden door de 



VNG en VNG KCHN op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen 

rondom het Waarschuwingsregister en kunnen voorbereidingen op het 

gebied van ICT en beleid treffen om hier mee te kunnen gaan werken. 

Gemeenten zijn op de hoogte gebracht en worden blijvend op de hoogte 

gehouden van nieuws en activiteiten door de VNG en zijn of worden 

aangesloten op het Informatieknooppunt Zorgfraude. 

Taakomschrijving Je werkt nauw samen met de programmamanager en de projectleider 

van VNG KCHN en wordt onderdeel van het Team Zorg. Je houdt je 

voornamelijk bezig met het adviseren van het team met jouw 

beleidservaring Wmo 2015 en/of Jeugdwet. 

 

Concreet behoort tot de taken van de beleidsadviseur: 

- beantwoorden van vragen die gemeenten stellen; 
- opstellen van bruikbare beleidsinstrumenten en handreikingen voor 

gemeenten 
- je adviseert je collega’s zowel gevraagd als ongevraagd 
- verspreiden van kennis en ervaring via de kennisbank, kennis- en 

reigobijeenkomsten. 

 

Wij vragen 

Functietype  Beleid 

Gevraagde opleiding  Sociaal/maatschappelijk/welzijn 

Niveau opleiding  HBO   

Werkervaring  5-10 jaar   

Functie-eisen  Kennis en ervaring binnen het gemeentelijke zorgdomein, Wmo 
2015 en/of Jeugdwet eventueel aangevuld met kennis op 
andere terreinen  in de zorg ( Wlz, Zvw) 

 Kennis en ervaring met de fraude-aanpak en samenwerking  in 
de totale zorgketen 

 Een breed en bruikbaar netwerk in de (zorg)keten 

 Bij voorkeur kennis en ervaring bij ontwikkelen van (preventief) 
beleid. 

 Vanwege het mobiele karakter van de functie is de beschikking 
hebben over een auto en rijbewijs een belangrijk aspect voor 
een goede functievervulling.  

Competenties  Relevante ervaring en kennis met de werkwijzen –en 
uitvoeringspraktijk(en) bij een gemeente op het terrein van de Wmo 
en/of Jeugdwet. 

 Affiniteit met dienstverlening en nalevingsvraagstukken  

 netwerk binnen bij gemeenten. 

 In staat om complexere vragen en problemen te analyseren en 
vervolgens uitvoerbare oplossingen  te bedenken. 

 Pragmatische –en dienstverlenende instelling richting gemeenten en 
andere organisaties. 

 Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. 

 Pro-actief en resultaat gericht kunnen werken. 

 Goed in een team kunnen werken maar ook in staat zijn om alleen 
taken op te pakken 

  

 

 

 

Meer informatie 



Over de inhoud van de functie kan contact worden opgenomen met de programmamanager van het 

KCHN -  Janneke van Vugt op tel 06-12190461, e-mail: janneke.vanvugt@vng.nl 

 

Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag voor 15 december 2017 je motivatie en CV onder 

vermelding van vacaturenummer 0.1073. Je kunt je sollicitatie mailen aan peno@vng.nl.  

De selectiegesprekken vinden plaats op 19, 20 en 21 december 2017. 

 

 

Voorwaarden 

Aanstelling Het KCHN Advies  BV valt onder de verantwoordelijkheid van de VNG. 

Voor haar bestaan is het KCHN afhankelijk van betaalde opdrachten. 

Deze vacature richt zich op een opdracht vanuit de VNG. Aanstelling zal 

derhalve in beginsel altijd tijdelijk zijn. Detachering vanuit de eigen 

organisatie heeft de voorkeur. 

Arbeidsvoorwaarden  Contractduur: Vanaf 1 januari 2018. De eindperiode van de 

aanstelling ligt op 31/12/18, afhankelijk van de 

bedrijfsontwikkelingen en functioneren in 2018 ontstaat er 

mogelijk uitzicht op verlenging.  

 De daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van opleiding en 

werkervaring, met daarbij mogelijk plaatsing in een 

aanloopschaal. 

 Het KCHN beschikt over een eigen 

arbeidsvoorwaardenregeling. 

Expertise op beleid In totaal is er 16 uur capaciteit nodig voor het Team Zorg voor de 

ondersteuning bij de Wmo 2015 en Jeugdwet. 8 uur per week voor Wmo 

2015 en 8 uur per week voor de Jeugdwet. Dit kan in 1 functie 

opgenomen worden bij uitstekende expertise op beiden beleidsterreinen. 

Wanneer er expertise aanwezig is voor 1 van de gevraagde 

beleidsterreinen is dit ook mogelijk.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:peno@vng.nl

