
 

 

Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort-Linschoten (SWOM) zoekt zo spoedig mogelijk een 

Wmo-consulent 
(vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen) 

24 - 32 uur per week 

De organisatie 
Stichting Welzijnsondersteuning Montfoort – Linschoten (SWOM) is de welzijnsorganisatie voor de 
inwoners voor Montfoort en Linschoten. Naast een breed scala aan welzijnsactiviteiten, het 
Steunpunt Mantelzorg, het SWOM DoeMeeHuis en ontmoetingscentrum ‘t Bakkershuis, bieden wij 
onder meer binnen het Sociaal Team de frontoffice van de Wmo, Algemeen Maatschappelijk Werk 
en Buurtbemiddeling aan. Daarmee leveren wij een belangrijk aandeel in het totale aanbod aan 
wonen, welzijn en zorg in Montfoort en Linschoten. Met 21 medewerkers en 300 vrijwilligers 
bereiken we veel. We zijn een prettige organisatie om voor te werken en er is ruimte voor eigen 
initiatief en ontwikkeling. 

 
De functie 

Voor het Sociaal Team zijn wij op zoek naar een Wmo-consulent met een specialisatie op het gebied 
van vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen. Het Sociaal Team is er voor inwoners van 18 jaar 
en ouder die een hulpvraag hebben ter ondersteuning van hun zelfredzaamheid. In het Sociaal Team 
werken medewerkers met verschillende specialismen integraal samen. Wij werken vanuit ‘De 
Bedoeling’ en stellen de inwoner centraal. 

 
Taken 
Als Wmo-consulent voer je o.a. de volgende taken uit: 
• Je voert zelfstandig keukentafelgesprekken uit volgens de Wmo 2015. 
• Je vindt creatieve oplossingen voor hulpvragen binnen de volle breedte van het Sociaal 

Domein, de eigen kracht, de gebruikelijke voorzieningen en de (wettelijk) voorliggende 
voorzieningen. 

• Je stelt tijdens je onderzoek beargumenteerd vast of een Wmo-maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is of niet. 



• Je onderhoudt contact en overlegt met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en 
andere (externe) partners. 

• Je bent bekend met de betreffende doelgroep, 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 om het gemeentebeleid begrijpelijk uit te leggen. 

 

Wij vragen 
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding (Ergotherapie of MWD aangevuld met relevante Wmo 

opleidingen). 

• Minimaal twee jaar relevante werkervaring als Wmo consulent op het gebied van vervoer, 
hulpmiddelen en woningaanpassingen of als indicatiesteller bij een gemeente.  

• Uitgebreide en actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van WMO. 

• Goede mondelinge, schriftelijke – en digitale vaardigheden. 
 

Jouw beloning 
De functie is ingeschaald in schaal 9 van CAO Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke 
dienstverlening). Minimaal € 2884,00 en maximaal € 4252,00 op basis van een werkweek van 36 uur. 
De aanstelling is voor één jaar met, bij wederzijdse tevredenheid, de mogelijkheid tot verlenging. 
 

Word jij onze nieuwe collega? 
Heb je interesse? Reageer dan snel want we willen de vacature zo spoedig mogelijk invullen. Mail 
jouw CV met motivatie naar ons secretariaat ten name van Anchel Kraan, 
a.kraan@swomontfoort.nl, o.v.v. vacaturenummer 3417.22.ST. Wil je meer inhoudelijke informatie 
over deze functie dan kun je contact opnemen Bertineke van Dam of Marleen Visser, via 
telefoonnummer 0348 - 469109 of kijk op onze website www.swomontfoort.nl. 

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