
 

 

 Vacature 
 

 

MEE Plus streeft naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met en zonder beperking mee kunnen doen. 

We gaan uit van de eigen kracht van onze klanten en van de mensen die naast hen staan. Die eigen kracht 

activeren en benutten we zoveel mogelijk met Sociale Netwerkversterking, waarbij we uit gaan van 

mogelijkheden, niet van problemen. Onze medewerkers zijn flexibel, onderscheidend, een tikkeltje eigenwijs en 

trots op hun baan. 

We hebben jarenlange kennis van en ervaring en met mensen met een licht verstandelijke beperking, 

verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, psychische problemen en chronisch zieken in 

regio, wijken en buurten. We kijken breed naar alle leefgebieden, en bieden cliëntondersteuning, 

maatschappelijke en preventieve ondersteuning, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.  

 

Per direct zoeken wij voor de regio Drechtsteden, standplaats Hendrik-Ido-Ambacht een:  

 

 

Consulent Sociaal Wijkteam 

(vacaturenummer 18013)  

 

Voor 24-28  uur per week 

 

Wij zoeken: 

Een consulent die out of the box kan denken, samenhang ziet, zelfstandig is, initiatief toont, lef heeft, nieuwsgierig 

is, een goede luisteraar is, inlevingsvermogen heeft, betrokken is bij zowel huishoudens als teamleden, 

achterover kan zitten, maar handelt als het noodzakelijk is, open staat, reflectief is, leert, vraagt en hulp/expertise 

accepteert, zijn eigen specialisme kan delen maar met een generalistische blik kan kijken, enthousiasme toont, 

mensen mee krijgt en soms afwijkt en moeilijk in een ‘standaard profiel ‘ is te passen. Je biedt zowel 

ondersteuning waar nodig, als informatie en advies. 

 

Jij kunt:  

 Domein overstijgend, probleemgericht en kans gericht te werk gaan. 

 Vragen en behoeften verhelderen. 

 De eigen kracht en zelfregie versterken. 

 Zichtbaar zijn en op mensen afgaan. 

 Verantwoordelijk gedrag stimuleren. 

 Aansturen op betrokkenheid en participatie. 

 De gezamenlijke en individuele aanpak verbinden. 

 Samenwerken en netwerken versterken. 

 Verhoudingen doorzien en anticiperen op veranderingen. 

 De professionele ruimte benutten en ondernemend zijn. 

 

Jouw profiel: 

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD of SPH). 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring. 

 Ervaring en affiniteit met mensen met een (licht) verstandelijk beperking, niet aangeboren hersenletsel, 

psychiatrie en/of de doelgroep van mensen tot 27 jaar en affiniteit met oudere inwoners. 

 Kennis van de sociale kaart (van de gemeente uit het werkgebied) is een pré, evenals kennis van en 

ervaring met het aanvragen van beschikkingen/indicaties voor cliënten. 

 Ervaring en kennis van participatie en participatietrajecten. 

 Ervaring met het werken in zelforganiserende/ resultaatverantwoordelijke teams. 

 Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen bij start van het dienstverband. 

 

 

 



 

 

 Vacature 
Ons aanbod: 

 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 voor een jaar.  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO  gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal € 2.333,- 

tot maximaal € 3.488,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur. 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg 

 

Solliciteren:  

Voor meer informatie over onze organisatie kun je terecht op onze website www.meeplus.nl. Voor overige vragen 

kun je contact opnemen met  Marianne Cannoo (consulent), tel: 06-11512632. Je schriftelijke sollicitatie kun je tot 

6 juni 2018 sturen naar: secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl onder vermelding van het vacaturenummer. 

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.  

http://www.meeplus.nl/
mailto:kim.vannes@meeplus.nl

