De gemeente Lopik ligt in het Groene Hart en telt ruim 14.000 inwoners, verspreid
over negen kernen. De rivier de Lek, het weidse groene landschap en de dorpse
kleinschaligheid bieden een aantrekkelijk woonklimaat, rust en ruimte.
Zó werkt het in Lopik
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in Lopik. Samen
met ruim 120 collega’s laten we ons elke dag inspireren door de wensen en
ontwikkelingen in onze gemeente. In Lopik werken we proactief mee aan initiatieven
en ontwikkelingen, met als uitgangspunt het behouden en verbeteren van de
kwaliteit. Onze informele organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en
medewerkers die veel verantwoordelijkheid dragen en invloed kunnen uitoefenen.
Wij dagen je uit om hieraan mee te werken door te laten zien wat jij op dit gebied in
je mars hebt.
Als dit je aanspreekt dan ben je misschien wel geschikt als:

Consulent Jeugd (en bereid om zich ook Wmo eigen te maken)
32 – 36 uur per week
De Consulent Jeugd
Voordat je in overleg gaat, gaat de telefoon. Hectiek! Er zijn problemen bij de klant
die onder jouw verantwoordelijkheid valt. Beslissingen nemen, de juiste mensen
inschakelen en vervolgens schuif je aan bij het teamoverleg.
Als consulent draag je verantwoordelijkheid voor de klant en eventueel diens gezin.
Je voert de regie over indicaties op het gebied van de doelgroep Jeugd en Wmo.
Als aanspreekpunt hak je knopen door, organiseer je de toeleiding en communiceer
je met de klant.
Met het team bespreek je casuïstiek en formuleer je doelstellingen in het kader van
jouw caseload. Je bent immers verantwoordelijk voor het gehele proces! Van de
aanvraag tot de indicatie, van de huisbezoeken tot aan de beschikking. Dit alles met
parate kennis van de Jeugdwet en Wmo, zodat je weet welke opties er zijn.
Het Breed Sociaal Loket
Het team bestaat uit een teamleider, (administratieve)ondersteuner en drie
consulenten Jeugd/ Wmo die alle eerste aanmeldingen en huisbezoeken
behandelen. Daarnaast zijn er zeven (jeugd) hulpverleners binnen het team
werkzaam vanuit MEE, WIL, Leger des Heils, Youké en Vitras. Zij bieden inwoners
indicatie vrije ondersteuning.
Het Breed Sociaal Loket biedt ook wekelijks inloop spreekuren in het medisch
centrum.
Jouw taken bestaan uit


het integraal afhandelen van complexe en minder complexe signalen,
meldingen en aanvragen in de vorm van maatwerkvoorzieningen in het kader
van de Jeugdwet (of in later stadium Wmo). Dit start met het doen van een
hoogwaardige intake;



het samen met de hulpvrager zoeken naar een passende oplossing door
gebruik te maken van de eigen kracht van de hulpvrager, sociaal netwerk,
voorliggende en algemeen gebruikelijke voorzieningen, voordat een aanvraag
voor een maatwerkvoorziening wordt beoordeeld. Hierin weet je de klant ook te
motiveren en stem je af vanuit een multidisciplinaire aanpak;
het op de juiste wijze analyseren en beoordelen c.q. indiceren van de
hulpvraag alsmede het opstellen van het gespreksverslag, rapportage en
beschikking;
het verstrekken van informatie en advies over wetten, regelingen en
voorzieningen en de sociale kaart;
contact onderhouden met huisartsen, zorgaanbieders en de administratieve
backoffice;
inbreng bieden in en deelname aan intern casuïstiek overleg sociaal domein
breed;
een bijdrage leveren aan de beleidsontwikkeling op het gebied van de
Jeugdwet en Wmo;
je stimuleert verantwoordelijk gedrag, spreekt indien nodig de ouders en kind
aan op zijn of haar gedrag en stuurt op betrokkenheid en participatie. Je kan
tijdelijk de regie overnemen van de ouders en kind en je maakt en bespreekt
veilligheidstaxaties in het gezin.









Wij zoeken een collega




met een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld SPH, MWD of vergelijkbaar;
met actuele kennis van de Jeugdwet en Wmo;
die beschikt over zeer goede communicatieve vaardigheden in woord en
geschrift;
die een constructieve werkhouding heeft waarin je creatief bent en beschikt
over zelforganiserend vermogen;
die een doorpakker en ondernemer is en balans weet te vinden tussen de
belangen van aanvrager en diens omgeving;
die oplossingsgericht werkt en in staat is tot zelfreflectie en samenwerken;
die voor de collega’s een prettige, deskundige gangmaker is, maar bovenal
een teamspeler;
die werkervaring heeft opgedaan binnen een gemeente in de rol van
consulent Jeugd
die ingeschreven staat in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).








Wij bieden jou
Een leuke functie in een uitdagende en plezierige werkomgeving, waarbij we trots
zijn op de behaalde resultaten.



Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal
€ 3.805,- aanloopschaal 8, functieschaal 9, gebaseerd op een 36-urige
werkweek.
Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je iedere maand vrij kunt
besteden aan de beschikbare doelen passend bij jouw persoonlijke wensen.
Denk aan: uitbetaling, extra verlofuren of opleidingskosten.




De aanstelling is voor één jaar met vooruitzicht op een vast dienstverband bij
gebleken geschiktheid.
Wij kennen prima opleidingsfaciliteiten, flexibele arbeidstijden, een
fietsproject en een actieve personeelsvereniging.

Informatie en sollicitatie:
Interesse in deze vacature? Informatie over de gemeente vind je op de website
www.lopik.nl. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Mirjam
Verduijn (Afdelingshoofd Dienstverlening) of Tim La Gordt Dillie (teamleider BSL),
telefoon 0348-559955. Je schriftelijke sollicitatie kun je vóór 1 maart 2019 sturen
aan het college van burgemeester en wethouders van Lopik, Postbus 50, 3410 CB
Lopik, bij voorkeur per e-mail: vacatures@lopik.nl met als onderwerp: sollicitatie
Consulent Jeugd.

