
 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) is de welzijnsorganisatie voor de 
inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, waaronder 
het SWOM DoeMeeHuis, werken wij met een sociaal team vanuit de frontoffice van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het sociaal team zijn de Wmo-consulenten, 
dementieconsulent, Steunpunt Mantelzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk en Buurtbemiddeling 
vertegenwoordigd. Daarmee leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan wonen, 
welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) 
zoekt een nieuwe collega in het sociaal team 

Wmo-consulent 
(of de opleiding tot Wmo-consulent wil gaan volgen) 

36 uur per week (full-time) 

 
Als Wmo-consulent ben je onderdeel van het sociaal team binnen onze welzijnsorganisatie. Je 
bezoekt zelfstandig inwoners met een hulpvraag. Je voert intakegesprekken en adviseert aan de 
hand van wet- en regelgeving en het gemeentebeleid. Om dat goed te kunnen doen, heb je 
minimaal HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding ergotherapie of fysiotherapie.  

Wat vragen wij 
 Je bent in staat creatieve oplossingen voor hulpvragen te vinden binnen de volle breedte van 

het sociaal domein, de (algemeen) gebruikelijke voorzieningen en de (wettelijk) voorliggende 
voorzieningen. 

 Je hebt ervaring op het gebied van vervoer, rolstoelen en woningaanpassingen, dit is een 
vereiste. 

 Je bent bekend met de betreffende doelgroep en je hebt praktische kennis van ziektebeelden 
en kent de beperkingen die daardoor op kunnen treden. 

 Je hebt kennis van ergonomie en weet met passing en selectie van hulpmiddelen om te gaan. 
 Je bent communicatief vaardig en in staat het gemeentebeleid begrijpelijk uit te leggen. 
 Je kunt de beleidskaders verbinden met de behoeften van de cliënt, terwijl je 

zelfredzaamheid en het netwerk daarbij betrekt. 
 Je onderhoudt contact en overlegt met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en 

andere (externe) partners. 
 

Wat bieden wij 
- Salaris conform CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening (Schaal 9, max. € 4.118,- bruto 

op basis van een fulltime dienstverband). 
- Je werkt met de methodiek ‘De Omgekeerde Toets’. 
- Uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief binnen het team. 
- Werkdagen worden in onderling overleg vastgesteld. 
- In eerste instantie betreft het een arbeidsovereenkomst voor 12 maanden, met als doel 

verlenging. 
- De beschikking over een laptop en een mobiele telefoon. 



Wil je meer inhoudelijke informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met Bertineke van 
Dam of Iris van Loo, medewerkers van het sociaal team, via telefoonnummer 0348 - 469109 of kijk op 
onze website www.swomontfoort.nl. 

Solliciteren kan door je motivatiebrief en CV, onder vermelding van vacaturenummer 3417.16.ST, te 
sturen aan a.kraan@swomontfoort.nl. 

Ben jij net afgestudeerd als ergotherapeut of fysiotherapeut, dan nodigen wij je graag uit om als 
Wmo-consulent bij ons werkervaring op te doen. Zie jij het als een uitdaging om verder te studeren? 
Dan bespreken we graag met jou de mogelijkheden voor een opleiding tot Wmo-consulent.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.swomontfoort.nl/
mailto:a.kraan@swomontfoort.nl

