
Functie: Beleidsadviseur   

  

Afdeling Bedrijfsvoering en Ontwikkeling, Team Beleidsuitvoering   

De afdeling B&O heeft tot doel de lijn te laten excelleren door efficiënte en innovatieve 

ondersteuning te bieden. Daartoe vertaalt de afdeling strategie naar bedrijfsvoering en uitvoering. 

Ze ondersteunt de lijn bij vraagarticulatie en prioriteitstelling en fungeert als integrator tussen lijn, 

RSO en andere leveranciers. 

  

Het team Beleidsuitvoering is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en beleidsadvisering. Ook 

wordt de vertaling gemaakt van beleid naar uitvoeringsproducten en levert het team de 

ondersteuning op de werkvloer van ontwikkeld of aangepast beleid op het vlak van Werk, Inkomen, 

SW en de koppelvlakken met het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Daarnaast draagt het team 

zorg voor een gecontroleerde uitvoering van het proces bezwaar en beroep en schadezaken. In het 

team is de rol juridisch controller ondergebracht.  

  

Positionering  

De beleidsadviseur rapporteert aan de hoofd van de afdeling, verstrekt gevraagd en ongevraagd 

advies aan het managementteam, het Initiëren, ontwikkelen en implementeren van beleid. Het 

onderhouden van contacten inzake beleidsafstemming en ontwikkeling met relevante partijen. 

  

Kernactiviteiten  

  

  Beleid 

• Initieert, ontwikkelt en implementeert beleid  

• Verzamelt informatie over beleidsbehoefte bij relevante partijen  

• Signaleert trends / ontwikkelingen op relevante beleidsterreinen  

• Formuleert uitgangspunten van beleidskwesties  

• Overlegt met interne en externe contactpersonen  

• Stelt brieven, notities, beleidsplannen, directieteam-stukken op  

• Stelt stukken t.b.v. de besluitvorming zoals basisdocumenten op  

• Toetst plannen aan financiële mogelijkheden  

• Rapporteert aan teammanager, afdelingshoofd, directie en bestuur  

  

Beleidsimplementatie 

• Onderhoudt contacten met relevante in- en externe partijen over beleidsimplementatie  

• Signaleert knelpunten of afwijkingen van de gemaakte afspraken  

• Toetst de effecten en de uitvoering van beleid aan de vooraf geformuleerde doelstellingen  

  

Co-creatie 

• Creëert samen met partners in de stad nieuwe samenwerkingsvormen om werkzoekenden 

aan het werk te krijgen 

• Neemt initiatieven om vernieuwende plannen van deze partners concreet voor een 

gemeentelijke uitvoering te maken 

• Staat deze partners bij met de financiële kant van een vernieuwend plan 

• Geeft deze partners op basis van objectieve argumenten tijdig aan als het plan geen kans 

van slagen heeft 

  

Onderhouden van interne en externe contacten  

• Draagt zorg voor een netwerk op het eigen beleidsterrein  

• Neemt deel aan relevante overleggroepen 

• Functioneert als aanspreekpunt voor actoren op het beleidsgebied  



  

Kritisch en uitdagende situaties  

• Onduidelijke opdrachten  

• Krappe deadlines  

• Onzekerheid door plotselinge beleidswijzigingen  

• Maatschappelijke druk  

• Nieuwe thema’s  

• Ad-hoc opdrachten  

• Opdrachtgevers tevreden stellen  

  

Functie-eisen  

• HBO/WO werk- en denkniveau  

• 2 jaar ervaring op het vakgebied  

• Enige jaren werkzaam in een beleidsfunctie  

• Kennis van beleidsterrein 

  

Competenties  

• Resultaatgerichtheid  

• Klantgerichtheid  

• Adviesvaardigheid  

• Probleemanalyse  

• Initiatiefrijk 

• Omgevingsbewustzijn  

• Planmatig werken 

• Integriteit  

  

   

  

  

  


