
 

 

 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 Zwijndrecht een:  

 

Consulent Sociaal Wijkteam 

(vacaturenummer 18010)  

 

Voor 24 uur per week 

Zwangerschapsvervanging 

 

Het werk:  

 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 

 Vaste werkdagen zijn de dinsdag en donderdag, overige uren kunnen in overleg worden ingevuld. 

 

Jouw profiel: 

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD, pedagogiek, social work of SPH). 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare mensen. 

 Kennis en ervaring in het werken met Sociale Netwerkversterking.  

 Kennis, ervaring en affiniteit met multi-problem gezinnen.  

 Staat geregistreerd bij het Registerplein of je voldoet aan de voorwaarde om direct geregistreerd te 

kunnen worden.  

 Ervaring en affiniteit met mensen met een beperking/GGZ.  

 Procesmatig en projectmatig werken.  

 Kennis van de sociale kaart van de Drechtsteden is een pré. 

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

ondernemend en innovatief, analytisch, methodisch en kritische houding naar eigen functioneren. 

 Sleutelwoorden voor jou zijn: ‘out-of-the-box’ denken, netwerker, ondernemende houding en verbinder. 

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

 

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 voor de duur van het zwangerschap/bevallingsverlof doch uiterlijk tot 31 

december 2018. 

 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. 

 



 

 

 Vacature 
Solliciteren:  

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

kun je contact opnemen met Jorijn Gorissen, tel: 0651073186 of Marisca van Gameren, tel: 0650864315. Je 

schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk 14 juni 2018 sturen naar secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl onder 

vermelding van het vacaturenummer. De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 27 juni. 

 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.   

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

