
 

 

Vacature consulent regio Brabant Noord 
 
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 uitgaan van 
mogelijkheden, niet van problemen. Onze medewerkers zijn flexibel, onderscheidend, creatief en trots op 
hun baan. 
 
We hebben jarenlange kennis en ervaring met mensen met een licht verstandelijke beperking, verstandelijke 
beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, psychische problemen en chronisch zieken in regio, 
wijken en buurten.  
 
We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning en kijken breed mee op diverse 
levensgebieden o.a. wonen, werken en inkomen, welzijn en onderwijs. 
 
Wij zoeken een enthousiaste consulent voor MEE Plus. Hij of zij zal samen met de lokale teams en partners 
in de diverse gemeenten werken aan de individuele en collectieve zelfredzaamheid van bewoners in het 
werkgebied Brabant Noord. 
 
 

Consulent 

   24 – 32 uur per week 

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 en versterkt netwerken 

 Kennis van de wet en regelgeving 
 

Jouw profiel: 

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD of SPH) 

 Bij voorkeur minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare burgers 

 Kennis en ervaring in het werken met Sociale Netwerkversterking 

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

 analytisch, methodisch en kritische houding naar eigen functioneren 

 Registratie in kwaliteitsregister zoals; registratie SKJ en/of registerplein is vereist 

 

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, in eerste instantie, voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar. 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal 
€ 2.345,00 tot maximaal € 3.505,00 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 Moniek van Aerde, moniek.vanaerde@meeplus.nl 
Je schriftelijke sollicitatie kun je tot uiterlijk  21 oktober 2019 sturen naar secretariaat.meebn@meeplus.nl 
 onder vermelding van vacature consulent. 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.   
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