
 

 

 Vacature 
 

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. 

 

We streven naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met en zonder beperking mee kunnen doen. We gaan uit van de 

visie Sociale Netwerkversterking. Als organisatie staan wij bekend door onze jarenlange ervaring met mensen met een (licht) 

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

en buurten. De ondersteuning bestaat uit onafhankelijke cliëntondersteuning, maatschappelijke en preventieve ondersteuning 

en jeugdhulp op het gebied van ontwikkeling, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.   

 

Voor de regio Brabant Noord zoeken wij per direct een daadkrachtige creatieve consulent die op een ondernemende en 

innovatieve wijze zelfstandig met het eigen team en met partners in diverse gemeenten cliëntondersteuning vorm kan geven.  

 

De huidige MEE medewerkers zijn proactief, flexibel, adaptief, onderscheidend, een tikkeltje eigenwijs en trots op hun baan.  

We werken in opgaveteams, waarmee je in gezamenlijkheid zorgdraagt voor het resultaat en de kwaliteit van je opdracht.  

 

Voor een diversiteit aan opdrachten zijn wij op zoek naar een: 

 

Consulent  
(vacaturenummer 18019) 

 

Voor 24-32 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 en versterkt netwerken.  

 

Dit kun je: 

 Een afgeronde HBO opleiding. 

 Relevante werkervaring met kwetsbare burgers. 

 Ervaring en affiniteit met mensen met een beperking/GGZ/Jeugd. 

 Kennis van de sociale kaart (van de omgeving Brabant Noord). 

 In bezit van auto en rijbewijs B. 

 Competenties: vraaggericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en innovatief, analytisch, flexibel en 

veerkrachtig, methodisch en kritische houding naar eigen functioneren. 

  

Dit 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 en met 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 in de 

week van 6 augustus contact opnemen met  Moniek van Aerde (clustermanager), tel: 06-46278929, e-mailadres: 

moniek.vanaerde@meeplus.nl of Josanne van Bekkum (consulent), tel: 06-52376015, e-mailadres:  

josanne.vanbekkum@meeplus.nl. Je schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk 14 augustus sturen naar 

secretariaat.meebn@meeplus.nl onder vermelding van het vacaturenummer. 

 

Op dinsdag 28 augustus aanstaande vinden de sollicitatiegesprekken plaats. 

 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.  

http://www.meeplus.nl/

