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Werken bij de gemeente Goirle betekent…  
werken in een open en informele bedrijfscultuur  
flexibiliteit en ontwikkeling  
resultaatgericht werken  
 
Organisatie in ontwikkeling  
De gemeente Goirle is een organisatie in ontwikkeling. We onderzoeken samen met medewerkers en 
onze omgeving wat nodig is om nu en in de toekomst ons werk goed te doen, waar kansen voor 
verbetering liggen en hoe we onze medewerkers een inspirerend werkklimaat bieden.  
Voor onze afdeling Maatschappelijke dienstverlening zijn we op zoek naar een  
 

Coördinator inburgering en aanpak statushouders 
            24 uur per week 
 
Betreft een tijdelijke functie voor de duur van 1 jaar, met optie op verlenging tot 1 januari 2022 
 
Algemeen  
De afdeling Maatschappelijke dienstverlening is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in 
het kader van de Wmo, de Jeugdwet en Werk & Inkomen. Vanaf 2021 komt daar ook de uitvoering 
van de nieuwe Wet inburgering bij. Werken binnen de afdeling Maatschappelijke dienstverlening 
betekent dat je deel uitmaakt van een afdeling waar zowel beleid, kwaliteit, uitvoering en 
administratie plaatsvindt.  
 
Wat zijn je taken?  
Je bent als coördinator verantwoordelijk voor de integrale aanpak van alle inzet die gedaan wordt om 

statushouders in onze gemeente te ondersteunen om volwaardig mee te kunnen doen. Er zijn 

tijdelijke middelen beschikbaar om een blijvende structuur voor de verschillende leefgebieden neer 

te zetten waarbinnen statushouders ondersteund worden. In 2019 is een overzicht gemaakt van de 

inzet op de leefgebieden, in 2020 moet er een concreet plan worden opgesteld voor de inzet. 

Daarnaast is er aandacht nodig voor het maken en faciliteren van verbinding. Een specifiek 

aandachtspunt is de taakstelling voor huisvesting van statushouders. De uitvoering moet gemonitord 

en verantwoord worden.  

Ook de implementatie van de wet inburgering per 2021 behoort tot je takenpakket. Goirle werkt 

hierin samen met de regio Hart van Brabant. Vooruitlopend op de wetswijziging inburgering is vorig 

jaar een pilot gestart. Zo ontwikkelen we gaandeweg trajecten die passen binnen de concept wet 

inburgering. ‘Learning by doing’ betekent dat er regelmatig regionale overleggen en bijeenkomsten 

zijn waarin je meedenkt en ontwikkelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de inkoopvragen, 

beleidskeuzes, het beleggen van de taken klantmanagers en automatisering. 

 
Waar zijn wij naar op zoek en wat neem je mee?  

• Je hebt kennis van en inzicht in de inburgering en de doelgroep van statushouders.  

• Je hebt een goede helicopterview, denkt in mogelijkheden en oplossingen. Je bent analytisch 

ingesteld en denkt integraal.  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent een goede gesprekspartner voor zowel 

bestuurders, professionele samenwerkingspartners en vrijwilligers. 

• Je hebt een goede politieke antenne. 

• Je pakt door en weet concrete resultaten te behalen. 
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Wat bieden wij? 

Wij bieden een gevarieerde en zelfstandige functie in een prettige collegiale werksfeer. We kennen 

flexibele werktijden en de mogelijkheid om gedeeltelijk thuis te werken. Ontwikkeling van 

medewerkers vinden we belangrijk. 

Het salaris bedraagt maximaal €4.406,00 bruto per maand bij een 36-urige werkweek, op basis van 
functieschaal 10 (salaristabel 1 januari 2020 Cao Gemeenten). De daadwerkelijke salarisinschaling is 
afhankelijk van je opleiding en je ervaring. Naast dit salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget 
(IKB) van 17,05%. 
 
Informatie  
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Sanne van Riel, teamleider Werk, Inkomen en Zorg, 
(013) 5310573, sanne.van.riel@goirle.nl. Voor vragen over de sollicitatieprocedure, kun je terecht bij 
Gemme Flapper, (013) 5310 502 of gemme.flapper@goirle.nl. Op www.goirle.nl vind je meer 
informatie over de gemeente Goirle.  
 
Solliciteren  
Spreekt deze functie je aan? Stuur dan je sollicitatie (onder vermelding van MDV-2020-1) naar 
solliciteren@goirle.nl. Je reactie zien we graag tegemoet vóór 25 februari 2020. De datum voor 
sollicitatiegesprekken is nog niet bekend. 
 
Naast de aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag (VOG) maakt een pre employment 
screening onderdeel uit van de wervingsprocedure. 
 
Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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