
 
 

      
   

 
 
De gemeente Loon op Zand is een gemeente met grote ambities. Onze 160 medewerkers en ons bestuur werken 
daar hard aan. Dat doen zij samen met inwoners en met maatschappelijke-, zakelijke- en overheidspartners. 
Met onze inwoners willen we toegroeien naar een vorm van integrale samenspraak. In de samenwerking met 
andere partners zoeken we steeds naar die partij die het best past bij het te boeken resultaat. Bij complexe of 
gemeente overstijgende opgaven geven wij de voorkeur aan samenwerking met onze regiogemeenten in Hart van 
Brabant. Onze medewerkers kunnen rekenen op veelzijdig werk, korte communicatielijnen en een grote mate van 
zelfstandigheid. 

 

Ter versterking van ons cluster WMO zoeken we kandidaten voor de functie:  

 

Allround Consulent WMO 

 (24 uur per week) 

 

Onze visie  

Onze gemeente zet in op preventie vanuit de wijkteams. We geven een grote rol aan de 0e lijn. We zetten in op de 

kracht van het netwerk. Wanneer de eigen kracht niet voldoende aanwezig is of niet gemobiliseerd kan worden, 

dan vormt de gemeente een vangnet.  

We werken pragmatisch, snel en klantgericht. We komen tot één gezin,  één plan, één coördinatie. 

We zoeken steeds naar evenwicht tussen afschalen waar het kan en opschalen waar het moet. 

 

Wat ga je doen? 

Je voert keukentafelgesprekken met de inwoner en zijn of haar netwerk. Je doet onderzoek naar de leerbaarheid, 

de zelfredzaamheid en de omgeving van de inwoner. Je bent verantwoordelijk voor het indiceren, selecteren en 

adviseren met betrekking tot aanvragen Wmo. Je belangrijkste taken bestaan uit: 

 Het zelfstandig afhandelen van meldingen en aanvragen voor diverse soorten (complexe) WMO 

ondersteuning (zowel begeleiding als voorzieningen). 

 Het zelfstandig doen van (her)indicaties door middel van huisbezoeken 

 Het opstellen van rapportages en beschikkingen 

 Het plegen van overleg met externe partners zoals zorgaanbieders en leveranciers 

 

Wie zoeken wij? 

We zoeken kandidaten met pit en een nuchter karakter, een teamspeler die het belangrijk vindt om gezamenlijk de 

klus te klaren. Betrokkenheid bij de klant en elkaar vinden wij belangrijk. Om deze functie goed en met plezier uit 

te kunnen oefenen heb jij het volgende in huis:  

 

 Een afgeronde, gerichte opleiding op HBO- niveau, bijvoorbeeld HBO ergotherapie. 

 Ruime ervaring als Wmo consulent bij een gemeente of vergelijkbare functie  

 Goed analytisch vermogen  

 Communicatieve vaardigheden; Je weet je helder en beknopt uit te drukken, bent goed in staat een lastig 

gesprek te voeren en deinst niet terug voor complexe vraagstukken 

 Schriftelijke vaardigheden; het schrijven van rapportages en beschikkingen is geen probleem voor jou. Je 

weet je hierbij helder en beknopt uit te drukken 

 Flexibele werkhouding en een resultaatgerichte, nieuwsgierige en leergierige instelling. 

 

Wat bieden wij? 

Onze bedrijfscultuur is informeel, uitdagend en to-the-point. We werken overwegend digitaal en kennen een 

flexibel kantoorconcept. De functie is structureel. Afhankelijk van je achtergrond starten we mogelijk met een 

jaarcontract. Het salaris is gekoppeld aan functieschaal 9 en afhankelijk van je achtergrond (max € 3968,00 bruto 



 
 

per maand bij 36 uur). Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget van 17,05% van je salaris.  

We kennen geen vergoeding voor woon- werkverkeer, gunstige fiscale uitruil is wel mogelijk.  

 

Meer weten?  

Voor meer informatie over de functie kun je vanaf 3 februari contact opnemen met Mirjam Hobo, coördinator 

Wmo van het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg via 06-11717437 of m.hobo@loonopzand.nl  Reageren kan tot 

en met 11 februari 2020 via  https://bit.ly/2U5059i 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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