
 

 

 Vacature 
 

 

Stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer, 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 Ondersteuning en Beheer 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.   

 

Vanwege vervanging bij zwangerschap zijn we op zoek voor het team Hoekse Waard in de regio Zuid-Hollandse Eilanden (ZHE) 

een ervaren en enthousiaste consulent,  die samen met het eigen team en partners in de diverse gemeenten werkt aan de 

individuele en collectieve zelfredzaamheid  van bewoners in dit werkgebied.  

 

Consulent  
(vacaturenummer 17021)  

 

Voor 36 uur per week 

 

 
Dit doe je: 

 Verheldert vragen en behoeften door in gesprek te gaan  

 Versterkt eigen kracht en zelfregie 

 Stuurt aan op betrokkenheid en participatie 

 Verbindt individuele aanpak met collectieve aanpak 

 Werkt samen met partners in het brede sociaal domein, en versterkt netwerken 

 Vertaalt relevante ontwikkelingen in de omgeving naar de eigen werkzaamheden 

 

Dit vragen wij: 

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD of SPH)   

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare mensen  

 Kennis en ervaring in het werken met Sociale Netwerkversterking 

 Staat geregistreerd bij Registerplein of een ander passend kwaliteitsregister 

 Ervaring en affiniteit met mensen met een beperking/GGZ 

 Kennis van de arbeidsmarkt, toeleidingsmogelijkheden en van relevante wet- en regelgeving met het oog op mogelijk 

nog te starten projecten 

 Procesmatig en projectmatig werken 

 Competenties: stressbestendig en flexibel, vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en 

innovatief, analytisch, methodisch en kritische houding naar eigen functioneren 

 In bezit van rijbewijs en auto 

 

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 aangegaan tot 31-12-2017 

 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  Ward van den Dries, telefoonnummer  06-54641740. Uw sollicitatie kunt u tot 14  juni 2017 richten aan 

Stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer,  t.a.v. de heer W. van den Dries , e-mailadres: vacatureshrm@meeplus.nl.  

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.   

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

