Vacature
Voor het team Inwoners van de afdeling Dienstverlening zijn wij op zoek naar:

Adviseur Sociaal Domein, accent op Wmo
HR21: Medewerker beleidsuitvoering II
Parttime: 32 uur per week
De transformatie 3D leidt tot nieuw beleid, een nieuwe werkwijze en een nieuwe manier van
denken. We hebben een andere werkwijze, waarin professional en inwoners meer dan ooit samen
optrekken! Je hebt als adviseur van team Inwoners voldoende bagage om brede invulling te
kunnen geven aan de uitvoering van deze nieuwe taken. Je bent specialist op het gebied van de
Wet maatschappelijke ondersteuning. Je neemt enthousiast het initiatief in het cluster en bent de
rechterhand van de kwaliteitsmedewerker. Je hebt overzicht over de situatie, voelt je
verantwoordelijk voor het geheel, je organiseert samenwerking en legt verbindingen. Je voert
tevens interne controle uit.
Wat ga je doen?
• Je begeleidt klanten bij het aanvragen en gebruik maken van gemeentelijke dienstverlening
• Je verricht dienstverlening, gericht op het uitvoeren van beleid sociaal domein en
toepassen van verschillende wetten en regelgeving
• Je voert een breed gesprek in een vaak complexe situatie, voert regie op de
dienstverlening van de verschillende disciplines, netwerkt en voert overleg met
samenwerkingspartners
• Je verzorgt complexe product/-procesmatige dienstverlening, onderzoekt en adviseert over
complexe onderwerpen binnen de Wmo
• Je biedt in samenwerking met de vakspecialist ondersteuning bij complexere aanvragen en
casussen bij toepassing van wet- en regelgeving op gebied van de Wmo en interpretatie
van indicatiestelling/toekenning/uitkeringen etc.
• Je verricht taken ten behoeve van de interne controle
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van product- en procesbeschrijvingen en
implementatie van nieuwe wet- en regelgeving in het betreffende werkproces binnen
kaders
Wat vragen wij?
• HBO diploma op het vakgebied en enkele jaren relevante werkervaring
• Inhoudelijk kennis van wet- en regelgeving binnen Sociaal Domein en aantoonbaar Wmo
• Kennis van de interne processen binnen het Sociaal Domein is een pre
• Kennis en ervaring met Suite4WIZ
• Resultaatgerichte, dienstverlenende en flexibele instelling
• Goed kunnen plannen, prioriteiten stellen en het vermogen om problemen gestructureerd
te benaderen/aan te pakken
• Gevoel voor ambtelijke verhoudingen
• Goede contacten kunnen onderhouden met in- en externe klanten
• Competenties: verantwoordelijkheid, analytisch vermogen, oordeelsvorming,
klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid

Wij werken met succesbepalende factoren:
Actief, Betrokken, Open, Kennis delend, Mensgericht, Veranderbaar, Vertrouwen en Goede
ondersteuning. Het zijn eigenschappen die onze organisatie succesvol maken gezien vanuit de
verschillende invalshoeken van inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, het
gemeentebestuur en medewerkers. Als Adviseur Sociaal Domein herken jij jezelf in deze
eigenschappen.
Wat bieden wij:
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris voor deze functie maximaal € 3.382,22
bruto per maand (functieschaal 9) op basis van 32 uur per week en een Individueel Keuze Budget
(IKB) van 17,45%.
Interesse?
Meer informatie over deze functie is te verkrijgen bij Katja Gerasimova, teamleider Inwoners,
telefoon: 0495-677111.
Integriteit:
Integriteit is een van de kernwaarden van onze organisatie. De te benoemen kandidaat moet o.a.
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen.
Solliciteren?
Sollicitaties kunnen tot maandag 19 november aanstaande worden gericht aan: burgemeester en
wethouders van Nederweert, t.a.v. de Teamcoördinator Personeel en Kabinet, uitsluitend via
P&O@nederweert.nl.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern, bij de samenwerkende gemeenten Roermond, Leudal,
Weert en in- en extern via BanenpleinLimburg geworven. Geschikte interne kandidaten,
respectievelijk geschikte kandidaten van de samenwerkende gemeenten, gaan voor.

