WMO consulent
Informatie
Plaats

Bovenkarspel

Salarisindicatie

Maximaal €4048

Dienstverband

Vast

Soort vacature

Regulier

Uren

24 - 36 uur

Publicatiedatum

16-07-2021

Werk- en denkniveau

HBO

Sluitingsdatum

30-09-2021

Schaal

Schaal 9

Vacature Tekst

Wat houdt deze baan in?
De gemeente geeft ondersteuning bij de zelfredzaamheid en bij het participeren van onze inwoners. Soms kan dit op eigen kracht
of met hulp van familie, vrienden of buren maar in andere gevallen is er professionele hulp nodig! Jij maakt een analyse, stelt een
plan op, zet waar mogelijk het sociale netwerk in of biedt ondersteuning door het inzetten van een maatwerkvoorziening.
·
·
·
·
·
·

Je beoordeelt zelfstandig complexe meldingen en aanvragen van inwoners in het kader van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en handelt deze af.
Je voert intakegesprekken en je legt huisbezoeken af, waarbij je informatie verzamelt en voorlichting geeft over andere
(sociale) regelingen en mogelijkheden.
Je analyseert de melding op diverse aspecten (medisch/sociaal, wetgeving, sociale kaart).
Je maakt een verslag van het onderzoek, beoordeelt welke (maatwerk)voorzieningen nodig zijn en bewaakt de
voortgang van de melding.
Een belangrijk aspect bij dit onderdeel van je taak is voorlichting, informatie en advies geven aan de zorgvragers en
hun netwerk, contacten binnen en buiten de gemeente en overige betrokkenen.
Je bent verantwoordelijk voor het totale proces van een aanvraag, dat wil zeggen vanaf de intake tot aan het redigeren
van een beschikking.

Wie zoeken wij?
De functie van Wmo-consulent is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt een flinke portie aan ervaring als Wmo-consulent, met
kennis van de verschillende doelgroepen. Je herkent verscheidene problematieken en durft op te treden indien nodig. Als persoon
sta je stevig in je schoenen en houd je van jouw vak. Je bezit goede redactionele- , communicatieve- en
onderhandelingsvaardigheden. Je hebt inlevingsvermogen, bent resultaatgericht, doortastend en stressbestendig. Je werkt graag
in teamverband maar vindt ook zelfstandig je weg. Natuurlijk ga zorgvuldig om met privacygevoelige informatie

Daarnaast voldoe je aan de volgende functie-eisen:
- Een afgeronde HBO opleiding in de richting van (sociaal) juridische dienstverlening of
Maatschappelijk werk en Dienstverlening.
- Minimaal 3 jaar werkervaring als Wmo-consulent op alle terreinen van de Wmo.
- Aantoonbare kennis en ervaring van de wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene
Wet Bestuursrecht.
- Enige kennis van - en affiniteit met de jeugdwet en participatiewet is een pré
- Kennis van de Suite.
- In bezit van rijbewijs B en een eigen auto.
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Waar kom je terecht?
Het domein samenleving bestaat uit ca. 115 medewerkers. Het domein bestaat uit de afdelingen Publiekszaken, Beleid &
leerplicht, Kwaliteit & bedrijfsvoering en Consulenten. Binnen het domein samenleving werk je samen in een team met andere
consulenten

Wat bieden wij?
Een leuk team en fijne collega’s om mee samen te werken.
Flexibiliteit vanuit de werkgever (qua uren, werklocatie en werkdagen).
Mogelijkheden om cursussen te volgen.
Een zelfstandige en verantwoordelijke functie en de ruimte om je eigen werk in te delen en uit te voeren.
De functie is gewaardeerd in salarisschaal 9, maximaal € 4.048,- bruto per maand, op basis van een fulltime dienstverband.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% van het bruto jaarsalaris.

Heb je interesse?
Wil je eerst meer weten over deze baan? Bel dan met Marijn de Busser, afdelingshoofd Consulenten via het centrale
telefoonnummer 0228-534100.

Mail je motivatie met cv naar sollicitatie@sed-wf.nl. Richt je mail aan Anja de Groen, HR Business Partner, met als onderwerp
‘sollicitatie consulent Wmo.

Competenties
Stressbestendigheid
Zelfstandigheid
Inlevingsvermogen
Mondelinge communicatie
Schriftelijke communicatie
Kwaliteitsgerichtheid

Contact Informatie
Contactpersoon sollicitatie

Contactpersoon vacature

Naam

Gaby van der Grooterheen

Naam

Marijn de Busser

Functie

medewerker HR

Functie

Afdelingshoofd
Consulenten
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E-mail

Gaby.vandergrooterheen@
sed-wf.nl
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Consulenten
Telefoon

0228-534100

E-mail

marijn.debusser@sed-wf.nl

Page 3 of 3

