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. In verband met de uitbreiding
van ons team zijn wij op zoek naar een:

Adviseur Integrale Zorg
18 uur
Jouw uitdaging
Als adviseur intregrale zorg ben je een belangrijke spil in de keten van het sociaal domein.
De rol van de adviseur integrale zorg laat zich als volgt omschrijven:
• Je bent expert in het aanpakken van domeinoverstijgende casussen.
• Je bent degene die de casus inzichtelijk maakt; op welke leefgebieden zijn er problemen,
wie zijn erbij betrokken of moeten betrokken worden.
• Ook voer je regie over het trajectplan van de casus en houd je zicht op de afhandeling
van de afspraken. Je bent niet degene die zelf zorg verleent. Hiervoor wordt de keten
ingeschakeld, al dan niet in samenwerking met de vaste kern van het Multi Disciplinair
Team (MDT) Zorg en Veiligheid.
• Je neemt het initiatief voor een MDT overleg. Ook maak je de keuze voor de
samenstelling van het MDT in die specifieke casus en zit je het MDT voor.
• Je bent de vaste contactpersoon voor ketenpartners.
• Je bent de schakel met de huisartsen binnen het project Verbonden in Zorg.
• Ook werk je nauw samen met de adviseur integrale veiligheid.
Je doorziet verhoudingen, anticipeert op veranderingen en voert domeinoverstijgende regie.
Daarmee ben je een voorbeeld voor integrale samenwerkingsrelaties. Je hebt de daadkracht om met
enthousiasme en een actieve houding domeinoverstijgende zorgtrajecten, die blokkeren of dreigen
vast te lopen open te breken. Je bent in staat behoeftes van alle betrokkenen te identificeren en
complexe situaties te stabiliseren. Tenslotte zie je toe op een duidelijke verbetering van de kwaliteit
van zorg & welzijn binnen Etten-Leur.
Wat doe je zoal in een werkweek?
Je beweegt in de keten van het sociaal domein, waar zich allerlei multiproblem, domeinoverstijgend
en stagnerende casuistiek kan voordoen. Je handelt in situaties waar dit nodig is, adviseert in de
keten en hebt mandaat binnen de keten op jouw vakterrein. Je kent het verschil in diverse vormen

van regie en kan deze uitleggen en toepassen. Ook neem je de eindverantwoording en regie in
complexe casuïstiek. Dit doe je door concrete afspraken te maken. De inwoner staat hierbij centraal,
je weet aan te sluiten bij de leefwereld van de inwoner en bent in staat verder te kijken dan de
vastgestelde kaders. Je ziet toe op de resultaten van de gemaakte afspraken en verwerkt deze in
rapportages. Ook breng je richtlijnen over de samenwerking met Veilig Thuis, GGZ, Politie,
Werkplein, CJG, WMO en gemeenten scherper in beeld en past deze nieuwe, effectieve en
resultaatgerichte werkwijze vanuit het perspectief van de klant toe . Daarbij heb je regelmatig
overleg met teamleiders en beleidsadviseurs Jeugd, WMO en Werkplein. Ook zoek je verbinding met
huisartsen en zorgverzekeraars in complexe casuïstiek om tot een betere koppeling van het sociaal
en medisch domein te komen. Je vindt het leuk om praktische en methodische werkprocessen op te
zetten.
Jouw profiel
Wij zoeken iemand met HBO werk- en denkniveau die goede kennis heeft van de bijdrage en rol van
de verschillende disciplines binnen het sociale domein. Je bent doelgericht en hebt sterke
communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden weet je optimaal te gebruiken in
samenwerkingsrelaties, overleg en situaties met tegenstrijdige belangen en verantwoordelijkheden.
Je vindt het leuk om vanuit een onafhankelijke positie te werken. Daarnaast kun je goed
verschillende partijen enthousiasmeren over de gedeelde visie, morele waarden en het perspectief
van de Multi Disciplinair Team Zorg en Veiligheid. Je hebt een natuurlijke manier van leiding en regie
nemen. Tenslotte heb je een planmatige en procesmatige manier van werken, die resultaat- en
kwaliteitverhogend is.
Ben jij?:
• Resultaatgericht
• Omgevingsbewust
• Creatief
• Coachend
• Goed in samenwerken
• Meester in netwerken
En heb jij:
• Inlevingsvermogen
• Overtuigingskracht
• Durf
• Bestuurlijke sensitiviteit
• Daadkracht

Dan bieden wij:
▪ Een geweldige functie in een ambitieus team
▪ Flexibele werktijden, afgestemd met je collega
▪ Ruimte voor eigen initiatief
▪ Leuk salaris (schaal 10, max. € 4.225,- 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 13
maart 2019. Solliciteren doe je via de website www.werkeninwestbrabant.nl onder het kopje
Vacatures.

Wat kun je daarna verwachten?
Uiterlijk vrijdag 15 maart hoor je van ons of we je uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. De eerste
gespreksronde vindt plaats op woensdag 20 maart en de tweede gespreksronde vindt plaats op
woensdag 27 maart.
Deze vacature staat gelijktijdig open voor interne, regionale en externe kandidaten. Bij gelijke
geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op regionale en externe kandidaten.
Meer informatie?
Neem dan contact op met Claudi van Dongen (076 502 40 28), Teamleider WMO.

