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Kennisbankbeheerder  

 

Het Sociaal Domein? Daar wil jij met de juiste kennis aan bijdragen! 

 

Wil je werken bij een inspirerende en innovatieve organisatie die gemeenten 

helpt bij het versterken van de dienstverlening door handhaving? Werk je graag 

mee aan het voorkomen van fouten en fraude binnen het sociaal domein, zodat 

het geld alleen terechtkomt bij burgers die het echt nodig hebben? En weet jij 

mensen met je goede kennis van verschillende informatiestromen aan de juiste 

informatie op het juiste moment te helpen? Dan nodigen we je uit om ons je 

prikkelende motivatie(brief) en cv te sturen. Wie weet help jij ons straks om 

onze dienstverlening (online) verder te ontwikkelen en uit te voeren. 

 

Wat ga je precies doen? 

Onlangs lanceerden we een nieuwe website. Hiermee hebben we de ambitie om 

toe te groeien naar een state-of-the-art online platform van 

handhavingsexpertise. We hebben jou nodig om ons hierbij te helpen. Dat doe je  

door aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van onze kennisbank. Samen 

met de manager marktontwikkeling van het KCHN en je collega’s (adviseurs, 

redacteur/webmaster, en medewerkers support desk) ben je verantwoordelijk 

voor het waarmaken van onze ambitie om uit te groeien tot hét kennis- en 

informatieknooppunt voor handhaving en naleving in het sociaal domein.  

Je zult hiervoor alle relevante informatie verzamelen, beheren, verbinden en 

uitzetten. Als kennisspecialist zorg je onder meer dat alle factsheets, 

handreikingen, etc. van onze pijlers – werk & inkomen, zorg & jeugd, 

kinderopvang en multidisciplinaire handhaving – actueel en vindbaar zijn in de 

kennisbank. Om al deze input te verwerken ben jij in staat om analytisch en met 

oog voor procedures te werken. Dit doe je altijd met oog voor de kwaliteit en 

actualiteit van de informatie. Daarnaast bewaar je overzicht over alle 

informatiestromen en signaleer je eventuele nieuwe mogelijkheden en/of 

tekortkomingen.  

Je bent dus op de hoogte van het laatste nieuws en de jongste ontwikkelingen en 

zal die, als eerste aanspreekpunt voor zowel in- als externe kennisgerichte 

vragen, delen en toelichten. 
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Collega’s aan het woord 

Irma Boddendijk (secretaris): ‘KCHN is een prachtig VNG-bedrijf. We zijn jong en 

dynamisch en alle collega’s zijn gedreven om gemeenten optimaal te 

ondersteunen om hun dienstverlening te versterken. De afgelopen maanden 

ontwikkelden onze directeur Ad van Mierlo en onze manager marktontwikkeling – 

samen met de programmamanagers – het handhavingsabonnement voor 

gemeenten. Concreet betekent dit dat we onze dienstverlening uitbreiden met 

betaald aanbod. Dit geeft ons meteen de kans om dit aanbod verder te 

ontwikkelen en te innoveren. Persoonlijk kijk ik erg uit naar deze nieuwe fase in 

de groei die KCHN doormaakt. “Samen op weg naar het meest uitgebreide 

aanbod van kennis en kunde voor kwalitatief hoogwaardige handhaving in het 

sociale domein.” Op onze maandelijkse intervisiedag ontmoeten alle collega’s 

elkaar. Daar bespreken we actuele en persoonlijke ontwikkelingen. Wat betreft 

dat laatste: proactief zijn en jezelf verder willen ontwikkelen wordt hier zeer 

gewaardeerd. Kortom, het bevalt mij hier uitstekend.  

 

Wij vragen 

Functietype  Informatiebeheer 

 Verbinden van content 

 Adviseur 

 Procesbewaker 

 Ontwikkelaar 

 Coördinator 

 Kwaliteit 

 Helpdesk 

 Fulltime: 36 uur/week 

Opleidingsniveau en 

-richting 

 HBO/WO 

 Richting Media/communicatie/informatica 

 Anders, maar zeer enthousiast en overtuigd van jouw 

kennis en vaardigheden op dit gebied   

Werkervaring Tenminste 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie 

Functie-eisen Vaardig in het verzamelen, beheren, verbinden en uitzetten van 

relevante informatie. 
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Procesmatig werken. 

Inzicht hebben op informatiestromen en kansen en 

tekortkomingen signaleren. 

Inzichtelijk kunnen maken van richtlijnen, werkprocessen en 

checklists voor een uniforme kennisbank. 

Brede kennis van verschillende contentmanagement systemen, 

met name TYPO-3. 

Controleert de kwaliteit en actualiteit van de informatie. 

Eerste aanspreekpunt voor zowel in- als externe kennisgerichte 

vragen. 

(Mede) verantwoordelijk voor de content op de website en de 

social-mediakanalen KCHN 

Competenties - Analytisch, nauwkeurig en gestructureerd 

- Creatief 

- Goede kennis van (online) netwerken en systeembeheer 

- Enthousiast en gedreven  

- Didactische vaardigheden 

- Schrijfvaardigheden 

- Redactioneel sterk t.b.v. communitymanagement / content 

website en producten 

- Flexibiliteit 

- Kwaliteitsbewustzijn 
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Wat biedt het KCHN?  

KCHN kent een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, gebaseerd op de ARAR en 

salarisschalen van de BBRA. Vanwege het unieke karakter van deze functie 

wijken we op onderdelen af van de KCHN arbeidsvoorwaardenregeling. 

Het salaris voor deze functie is vergelijkbaar met dat van schaal 9 ARAR en kent 

een maximum van € 3.595,- op basis van een volledige werkweek van 36 uur. 

In plaats van een eindejaarsuitkering kennen we een bonusregeling bij behaalde 

targets.  

Je krijgt een telefoon en laptop tot je beschikking. 

KCHN kent een reiskostenvergoeding van € 0,28 bruto per km (circa € 0,24 

netto). 

Parttime werken behoort tot de mogelijkheden (minimaal 32 uur/week) 

 

Meer informatie 

Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met de manager 

marktontwikkeling van KCHN -  Dhr. Dennis Kragten op tel 06-23046451, e-mail: 

dennis.kragten@vng.nl 

 

Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern gepubliceerd. 

 

Spreekt deze functie je aan? 

Als deze functie je aanspreekt, ontvangen wij graag uiterlijk 26 november je  

sollicitatie met cv onder vermelding van de functietitel. Je kunt je sollicitatie 

mailen aan sollicitatie.kchn@vng.nl.  

We hebben de eerste gesprekken gepland in de week van 4 – 8 december en een 

eventueel vervolggesprek op maandag 11 december. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
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