
 
Je hebt vast gehoord in de media over de gedupeerden van de Toeslagenaffaire. Belangrijk om die 
mensen te compenseren voor door de toeslagenaffaire ontstane schulden, ook als deze al zijn 
afgelost. Voor die laatste groep gaan we binnenkort van start. Wij gaan ervoor! Wil je meedoen? 
Voor ons team Toeslagenaffaire (TOA) in Leeuwarden zijn we op zoek naar 
 

Beoordelaars ( 24 tot 36 uur) 
Het Team 
Sinds begin 2022 werkt ons team TOA bij de afhandeling van de toeslagenaffaire. We gaan nu de 
tweede fase in. Dat betekent dat inwoners van Nederland die door de toeslagenaffaire in de schulden 
zijn gekomen én deze al hebben afgelost, een aanvraag in kunnen dienen voor compensatie. Als 
beoordelaar TOA ga je deze aanvragen controleren en beoordelen. 
 

Het werk 
De kern van het werk is het beoordelen van de aanvragen. De beoordeling vindt plaats conform de 
criteria die zijn opgesteld door SBN (Sociale Banken Nederland). Dat is de opgerichte organisatie voor 
afhandeling van de toeslagenaffaire. 
De controle bestaat uit verschillende stappen: 
- Je beoordeelt of de aangeleverde informatie en bewijslast compleet is en vraagt eventueel 
aanvullende informatie op bij de gedupeerde ouder. 
- Je beoordeelt de schulden aan de kaders van het beleid en je legt jouw beoordeling ter accordering 
voor aan een collega en bij twijfel of bijzonderheden schakel je je teamleider en/of coördinator in. 
- Je beantwoordt inhoudelijke vragen/opmerkingen van gedupeerden en/of begeleiders naar 
aanleiding van de ingediende schulden. 
 

Wat breng je mee 
Je hebt minimaal een MBO 4 opleiding, het liefst op financieel en/of juridisch administratief gebied. 
Uiteraard kun je heel nauwkeurig werken, vind je het prettig om op basis van instructies te werken en 
ben je goed met cijfers. Je hebt een goed doorzettingsvermogen en een positieve instelling. 
 

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 te helpen. Omdat we niet precies weten hoelang dit team 
nodig is, werken we met tijdelijke contracten van 12 maanden. De verwachting is dat het project nog 
een aantal jaren duurt. 
Het salaris voor de beoordelaar ligt tussen de € 2200,- en € 2800,-. 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 85 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 motivatie en C.V. naar solliciteren@kbnl.nl. Voor inhoudelijke informatie 
kun je contact opnemen met Mariska de Jong telefoonnummer: 06 333 26 089 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


