
 
Al maanden horen we in de media over de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Hoog tijd om die 
mensen te helpen bij het oplossen van ontstane en/of toename van schulden. Wij gaan ervoor! Wil je 
meedoen? Voor ons team Toeslagenaffaire (TOA) in Leeuwarden zijn we op zoek naar  

 

Kwaliteitscontroleur afhandeling Toeslagenaffaire 
 
Het Team 

We hebben een (tijdelijk) team opgericht voor de afhandeling van de toeslagenaffaire. Tot hoelang de 
werkzaamheden duren, weten we nog niet precies. Inwoners van Nederland kunnen zich tot 2024 
melden voor hulp.  
 
Het team gaat de schulden van de gedupeerden in kaart brengen en beoordelen of zij zijn ontstaan 
dan wel zijn toegenomen door de toeslagenaffaire. Die schulden worden voldaan, zodat de 
gedupeerde de compensatie van de overheid kan gebruiken voor het opbouwen van het eigen leven. 
 
Het werk 

Het werk van de kwaliteitscontroleur bestaat uit het steekproefsgewijs controleren van de dossiers 
volgens een vastgesteld protocol. Het gaat daarbij om de toets aan het beleidsbesluit private schulden 
van SBN. Feitelijk betekent het dat de kwaliteitscontroleur checkt of bedragen goed zijn opgevoerd,   
de bewijslast correct is gedaan en de schuldenlijst correct is opgevoerd.  
 
Daarnaast is de kwaliteitscontroleur verantwoordelijk voor het maandelijks digitaal opleveren van 
rapportages en documenten aan SBN op basis van het controle protocol. 
 
Wat breng je mee 
Je hebt minimaal een MBO opleiding, het liefst op juridisch administratief gebied. Uiteraard kun je 
heel nauwkeurig werken en ben je goed met cijfers. Je hebt een goed doorzettingsvermogen en een 
positieve instelling. Je vind het prettig om in een team te werken. 
 
Wat kun je van ons verwachten 
Je wordt onderdeel van een enthousiast team, dat er alles aan gaat doen om de gedupeerden van de 
toeslagenaffaire zo goed en snel mogelijk weer vaste grond onder de voeten te geven. Omdat we niet 
precies weten hoelang dit team nodig is, werken we met tijdelijke contracten van ca. 7 maanden. 
Het salaris voor de kwaliteitscontroleur ligt tussen de € 2200,- en €3200,- op basis van fulltime, 
afhankelijk van je werkervaring. 
 
Wie zijn wij 
Stichting Kredietbank Nederland is één van de grotere spelers op het gebied van schuldhulpverlening 
en sociale kredietverlening. De 180 medewerkers werken vanuit Leeuwarden, Almere, Hoorn en 
Oosterhout. De Kredietbank voert voor 90 gemeenten de schuldhulpverlening (gedeeltelijk) uit en 
verstrekt in 120 gemeenten sociale kredieten. De kernwaarden van de organisatie zijn 
betrouwbaarheid, deskundigheid, optimisme, openheid en aandacht.  
 

Reageren 
Wil jij meedoen? Mail dan je  sollicitatiebrief en C.V. naar: solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke 
informatie over het werken in team TOA kun je contact opnemen met Hilda Hofstra telefoonnummer: 
06 333 416 30 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 


