
 

 

 
 

MEDEWERKER voor het ZORGINFORMATIE●PUNT 
     per direct  voorlopig voor de periode tot 1 oktober 2018  

voor minimaal 8 tot maximaal 16 uur 
 

Het Zorginformatie●punt omvat het Wmo-loket en loket Centrum voor Jeugd en Gezin  
(CJG) in de gemeente Twenterand. Een fysiek inlooppunt dat herkenbaar, toegankelijk en 
klantgericht is voor alle inwoners met vragen over wonen, zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien. 
Medewerkers van het Zorginformatie●punt zoeken samen met mensen naar oplossingen om mee 
te kunnen blijven doen in de samenleving. 
De Zorginformatie●punten zijn gevestigd in de kernen Den Ham, Vroomshoop, Westerhaar en 
Vriezenveen en zijn onderdeel van de Stichting ZorgSaam Twenterand. 
 
Hoofdtaken: 
1. Het geven van onafhankelijke (inhoudelijke en procedurele) informatie en advies  
  op gebied van wonen, welzijn, zorg (Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw) opvoeden en  
  opgroeien (Centrum voor Jeugd en Gezin). 
2. Het verhelderen van hulpvragen, vraag-en resultaatgericht werken, samen met 
  mensen zoeken naar oplossingen, eventueel doorverwijzing en toeleiding naar  
  voorliggende voorzieningen waardoor het zelfstandig functioneren in de 
  samenleving gestalte kan krijgen, dan wel behouden kan blijven. 
3. Voeren van gesprekken inzake individuele voorzieningen Wmo en Jeugdwet,  en de  
 daarbij  behorende administratieve handelingen.  
4. Bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning. 
 
Wij vragen: 
● Mbo-opleiding (minimaal), bij voorkeur sociaal agogisch of paramedisch. 
● Ervaring in sociale of medische sector (kennis over doelgroepen en aanbod). 
● Kennis van aanwezige structuren en sociale kaart in keten van Jeugd en Gezin,  
  Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw. 
● Goede contactuele eigenschappen, stressbestendig en flexibel. 
● Affiniteit met de doelgroepen en inlevingsvermogen. 
● Administratieve vaardigheden, kennis van Word/Excel/Topicus. 
● Flexibel inzetbaar op de ochtenduren van dinsdag tot en met vrijdag 
 
Wij bieden:     
● Een functie waarin zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit belangrijk zijn. 
● Een overeenkomst conform CAO welzijn, schaal 6, tijdelijk t/m 30-09-2018. 
●  Een collegiale en informele werksfeer. 
 

Reacties graag aan: Stichting ZorgSaam Twenterand, 0546-481456 
t.a.v. Mw. R. van Faassen, Burg. Koetjestraat 2, 7681 ZP Vroomshoop 

 per e-mail aan: rvanfaassen@zorgsaamtwenterand.nl. 
 

Voor meer informatie over onze stichting verwijzen we u naar onze website: 
www.zorgsaamtwenterand.nl 
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