
 

 

Vacature 
 

 

Stichting MEE regio Midden Holland onderdeel van de MEE Plus Groep, is primair gericht op het duurzaam vergroten van de 

zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers en tegelijkertijd op het beperken van de kosten voor de samenleving. 

Zij is een innovatieve maatschappelijke ondernemer die maximaal de krachten in het integrale netwerk van dienstverleners 

activeert en benut ten dienste van de kwetsbare burger. 

MEE Plus stelt de eigen kracht van kwetsbare burgers, wijken en buurten centraal. Zij richt zich vooral op dienstverlening op 

het gebied van leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, buurtsteun en vrijwillige inzet.  

De waarden ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn de uitgangspunten voor al het 

handelen.   

 

Wij zoeken voor de gemeente Waddinxveen (MH) een 

 

Bureaumedewerker sociale zekerheid/participatiewet 
  

(vacaturenummer 17014) 

 

voor 36 uur per week 

 

 

Wat houdt de functie in? 

Als bureaumedewerker sociale zekerheid/participatiewet ben je achter de schermen dé allesweter die zowel inwoners als 

professionals alles kan vertellen op het gebied van de sociale zekerheid. Je ontvangt telefonisch alle eerste vragen op dit 

gebied, je fungeert als poortwachter en je zet de vragen uit in het preventieve veld of bij de klantmanagers van het sociaal 

team. Je hebt geen eigen caseload. 

 

Bij het beantwoorden van de vragen bekijkt de bureaumedewerker sociale zekerheid/participatiewet de brede gezinssituatie 

zodat in beeld is welke problemen iemand op verschillende leefgebieden ervaart en wat eventueel de vraag achter de vraag is. 

Het doel is mensen integraal te informeren en te adviseren en instroom in een maatwerkvoorziening (waaronder uitkering) 

zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij heb je ook aandacht voor de eigen kracht van mensen en mogelijkheden in de 

preventieve sfeer (bijv. formulierenbrigade) of collectieve oplossingen. Je verwijst ze zo nodig door naar voorliggende 

voorzieningen (bijv. het UWV).  

 

Je werkt samen met een andere bureaumedewerker sociale zekerheid/participatiewet die een specialisatie heeft op de 

onderdelen Jeugd & Wmo. In verband met onderlinge vervangbaarheid ben je bereid je te ontwikkelen op deze gebieden. 

 

We zoeken een sociale, communicatieve teamplayer met veel kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van de sociale 

zekerheid (bijv. participatiewet). Als je ook kennis hebt van de Wmo en de Jeugdwet is dat een pré. Door jouw kennis en 

werkervaring ben je in staat mensen door te verwijzen naar de voorzieningen waar zij het beste gebruik van kunnen maken. Je 

bent creatief en innovatief in het verzinnen van oplossingen die het best passen bij de individuele situatie van mensen zonder 

dat je daarbij het wettelijk kader uit het oog verliest. Daarbij geldt: als een bepaalde voorziening er nog niet is, kunnen we die 

misschien wel organiseren. Dat signaal weet je op de juiste plek neer te leggen. 

 

Dit vragen wij: 

 Zeer goede kennis van de sociale zekerheid bijvoorbeeld via een opleiding Sociaaljuridische Dienstverlening en 

meerdere jaren relevante werkervaring. 

 Kennis van de sociale kaart van Waddinxveen en omgeving (met nadruk op de preventieve voorzieningen) strekt tot 

aanbeveling. 

 Kennis en ervaring in het werken met Sociale Netwerkversterking( SNV) is een pré. 

 Kennis over de wet- en regelgeving sociale zekerheid. 

 De bereidheid je kennis uit te breiden naar de velden van Wmo en Jeugd zodat je op termijn ook vragen op deze 

gebieden kunt beantwoorden. Als je deze kennis al bezit, is dat een pré. 

 Bereidheid de functie bureaumedewerker sociale zekerheid/participatiewet in samenwerking verder te ontwikkelen. 

 Ervaring en affiniteit met mensen met een beperking/GGZ. 

 Versterken van eigen kracht en zelfregie. 
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 Goede telefonische gespreksvaardigheden: aansluiten bij de communicatiestijl van je gesprekspartner en de-

escalerend kunnen optreden. 

 Doorvragen: kunnen achterhalen waarmee mensen het meest geholpen zijn in nauw overleg met het netwerk. 

 Je kunt planmatig en resultaatgericht werken, je bent proactief en gericht op samenwerken. 

 Digitaal vaardig: kennis van en ervaring met de programma’s iSamenleving, Civision en JOIN strekken tot 

aanbeveling. 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare burgers.  

 Competenties: vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en innovatief, analytisch, 

methodisch en kritische houding naar eigen functioneren. 

 

Wat bieden wij: 

 een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. 

 een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s. 

 een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog voor 1 jaar tot medio 2018. 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO  gehandicaptenzorg,  functiegroep 50, minimaal € 2.256,- tot 

maximaal € 3.372,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur. 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg. 

 

Solliciteren:  

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u terecht op onze website www.meeplus.nl. Voor overige vragen kunt u 

contact opnemen met Jerry Gonsior (bureaumedewerker Waddinxveen) telefoonnummer: 06-34055063  of Annelien Theeuwes 

(Directeur Stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer) , telefoonnummer: 06-12960341.  

Uw sollicitatie kunt u tot 31 maart 2017  richten aan Stichting MEE Plus,  t.a.v. Ward van den Dries (Manager MH) e-mailadres: 

vacatureshrm@meeplus.nl.   

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland voor donderdag 6 april 2017 

 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren. 

 

http://www.meeplus.nl/
mailto:vacatureshrm@meeplus.nl

