
 
 

 

 
 

Wij zijn 
Het intergemeentelijke beleidsteam Sociaal Domein Noardwest Fryslân. Vanaf 1 januari 2021 zetten 
wij ons in voor vier gemeenten, namelijk Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke. Het team is 
daarmee jong en gedreven. Er is ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Geen dag is hetzelfde. De 
beleidsadviseurs sociaal domein zijn zo veel als mogelijk allround inzetbaar en hebben ieder een 
aandachtsgebied, namelijk Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd of de Participatiewet. 
 
Onze ambitie 
Vóór en met onze inwoners en partners streven we inclusieve oplossingen na, zodat jong en oud 
prettig kan leven in deze prachtige omgeving. Dus veilig opgroeien, meedoen op eigen wijze en zo 
lang mogelijk zelfstandig wonen. Daarom vinden we samenwerken en het lef om buiten de gebaande 
paden te treden belangrijk. Wij hebben hart voor ons werk, zijn integer, betrouwbaar en 
resultaatgericht. 
 
Wij zoeken 
per direct een: 
 

Beleidsadviseur Sociaal Domein 
Aandachtsgebied Jeugd 

 32 uur per week 
 
Wat ga je doen? 

• Je gaat aan de slag met zaken op het gebied van de Jeugdwet, een specialisme is niet 
uitgesloten. 

• Je geeft vorm aan (integraal en innovatief) beleid en adviseert colleges en raden 

• Je neemt deel aan projecten of regionale overleggen (Bijvoorbeeld: het Sociaal Domein 
Fryslân of RMC-regio) 

• Je signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en vertaalt deze in adviezen 

• Je bent alert en onderneemt actie op lokale initiatieven  

• Je zorgt voor draagvlak en begeleidt actief nieuwe beleid richting uitvoering (Gebiedsteams, 
Dienst Sozawe en externe partners) 

• Je monitort beleid en uitvoering en bent kritisch op het behalen van resultaten 

• Je bent ingevoerd in de wereld van (gemeentelijke) financiën en draagt actief bij aan de 
reguliere planning en control cyclus 

• Je adviseert het management en besturen over de uitvoering van beleid. 
 
Dit vragen we 

• Je hebt HBO werk- en denkniveau. 

• Je hebt ervaring met (strategische) beleidsadvisering, bij voorkeur op het gebied van Jeugd  

• Je hebt actuele  kennis van de inhoud 

• Je bent in staat partijen met elkaar te verbinden, te enthousiasmeren, te laten samenwerken 
en hebt overtuigingskracht en politieke sensitiviteit.  

• Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift en beheert minimaal passief de 
Friese taal  

• En je bent een teamspeler 
 
 
Dit bieden we   



 
 

 

• De ruimte om initiatieven te nemen. 

• Een actieve rol bij de innovatie en ontwikkelingen in het intergemeentelijke beleidsteam. 

• Een prima werksfeer in een team dat middenin de samenleving staat; 

• Individuele opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. 
 
 
Dit alles met een goede combi voor werk en privé. We hanteren flexibele werktijden en werkplekken. 
Je komt terecht in een moderne werkomgeving en we bieden een aantrekkelijk pakket 
arbeidsvoorwaarden. Want jij bent van groot belang voor het succes van het beleidsteam Sociaal 
Domein! 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Afhankelijk van je opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 4.494,- bruto per maand 
(schaal 10 bij een 36-urige werkweek). Je hebt de mogelijkheid je werktijden flexibel in te delen om 
een goede werk-privé balans te creëren. Bovenop je bruto salaris ontvang je een Individueel Keuze 
Budget van 17,85%. Daarnaast zijn de gebruikelijke regelingen conform CAO Gemeenten van 
toepassing. Je komt in dienst bij gemeente Harlingen en werkt vanuit verschillende locaties. 
 
Sollicitatie en informatie 
Is je belangstelling gewekt? Stuur dan uiterlijk 25 april 2021 een cv en motivatie naar 
ikwil@harlingen.nl. 
 
Voor meer informatie over de functie neem je contact op met  Bouwina Meijer (teamlid), 
telefoonnummer 06-25717087 of Mathijs Creemers (teamleider), telefoonnummer 06-82562507. 
Voor informatie over de procedure neem je contact op met Karina Kingma (HRM): hrm@harlingen.nl. 
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