Etten-Leur is een moderne gemeente met meer dan 43.000 inwoners, die zijn rijke
verleden koestert. De plaats bruist van de culturele en sportieve evenementen.
Samen met de voorzieningen zorgen die voor veel belangstelling van de eigen
inwoners en van de regiobewoners.
Onze organisatie blijft steeds in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we niet
alleen, de 5 O’s (Onze inwoners, Ondernemers, Onderwijs, Organisaties en andere
Overheden) zijn hierbij heel belangrijk. We zoeken nieuwe collega’s met een
persoonlijke stijl en lef, die ons willen helpen Etten-Leur naar een nog hoger
niveau te brengen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een
klantgerichte en dienstverlenende manier. Niet voor niets zeggen wij: Je vindt het
in Etten-Leur!

Het WMO-team is onderdeel van de afdeling Samenleving. Dit is een dynamische afdeling die
continue moet kunnen inspelen op de veranderingen in de omgeving. Het WMO-loket, genaamd
“ELZ, startpunt voor welzijn, zorg en wonen”, werkt voor de gemeenten Etten-Leur en Zundert. Door
het vertrek van een collega hebben wij weer ruimte voor een:

WMO consulent
32 -36 uur per week

Jouw uitdaging
Als WMO-consulent bied je dienstverlening welke gericht is op zelfredzaamheid en participatie.
Binnen ons dienstverleningsconcept staat de klant centraal en dat betekent maatwerk. Je bent
betrokken, staat in nauw contact met je klanten en je bent in staat om een goede relatie met de
klant te onderhouden. Vanuit ‘de kanteling’ is het resultaat het vertrekpunt en wordt aangesloten op
de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden van de klant en diens netwerk. Vanzelfsprekend
binnen de wettelijke kaders.
Vanuit klantgerichtheid begeleid je het proces van aanmelding tot en met eventuele levering. Dat
betekent dat je zowel frontofficetaken als backofficetaken hebt. Taken zijn onder andere
onderzoeken, informeren en adviseren, kortdurende cliëntondersteuning en doorgeleiden en
indiceren voor WMO-voorzieningen. Je werkt nauw samen in de keten van welzijn, zorg en wonen.
Binnen het WMO-team werken we wijkgericht.

Hoe ziet jouw werkdag er dan bijvoorbeeld uit?
In de subteams wordt de caseload onder elkaar verdeeld. Samen ben je verantwoordelijk voor een
bepaald werkgebied. Je plant zo snel mogelijk zelf de huisbezoeken, zodat klanten snel weten waar
ze aan toe zijn. Je rouleert mee in een schema voor telefonische dienstverlening. Je plant en
organiseert je eigen werk. Er kan flexibel gewerkt worden. Als je thuis rustig kunt werken, mag je
thuis zaken uitwerken. Leren en ontwikkelen krijgen doorlopend aandacht. Leerdoelen delen, van
elkaar leren en elkaar ondersteunen. 1x per 3 weken zijn er 3 casuïstiekgroepen waar thema’s
behandeld worden, inhoudelijke ontwikkelingen gedeeld worden en waar casuistiek ingebracht
kunnen worden.

Zijn wij op zoek naar jou?
Wij zoeken iemand met een afgeronde HBO-opleiding. Ervaring met oplossingsgericht werken en het
indiceren van WMO-voorzieningen is een pré. Je bent bekend met het werkveld en de doelgroepen
van de WMO en je beschikt over de nodige wettechnische kennis. Onze voorkeur gaat uit naar een

collega met ervaring als WMO-consulent en die in staat is het onderzoek (sociaal domein)breed te
doen en af kan werken. In jouw handelen staat de klant centraal, samen met je collega’s streef je
hetzelfde resultaat na.
Ben jij?:
• Resultaatgericht
• Omgevingsbewust
• Ondernemend
• Een samenwerker
• Een prettige collega
• Flexibel
• Communicatief vaardig
• Zorgvuldig
• Enthousiast
• In het bezit van een auto

Dan bieden wij:
▪ Een geweldige functie in een ambitieus team
▪ Flexibele werktijden
▪ Ruimte voor eigen initiatief
▪ Leuk salaris (schaal 9, max. € 3.805,- bruto per
maand bij 36 uur)
▪ Een Individueel Keuze Budget: uitbetalen of
bijvoorbeeld extra verlof kopen. Jij bepaalt waar je
het voor inzet.
▪ Opleidingsfaciliteiten: veel mogelijkheden voor
jouw ontwikkeling!
▪ Tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op een
vaste aanstelling.

Ben je geïnteresseerd?
Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie. Een korte brief met CV, gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Gemeente Etten-Leur, ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 24
april. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje Vacatures.
Wat kun je daarna verwachten?
Uiterlijk vrijdag 26 april hoor je van ons of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De eerste
gespreksronde vindt plaats op donderdag 2 mei en de tweede gespreksronde vindt plaats op
donderdag 9 mei.
Deze vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten.
Meer informatie?
Neem dan contact op met Claudi van Dongen (076 502 40 28), Teamleider WMO of mail naar
claudi.vandongen@etten-leur.nl (afwezig van 12 tot en met 23 april). Tijdens de afwezigheid van
Claudi van Dongen kan er contact worden opgenomen met Ingrid de Rooij, medewerker
kwaliteitsteam WMO, op telefoonnummer 076-502 42 49 of per e-mail: ingrid.deRooij@etten-leur.nl.

