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Sterk Papendrecht is het eerste centrale punt voor alle inwoners van 0- 100 jaar met 
een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden. Ondersteuning wordt 
georganiseerd samen met en vanuit de vraag van de inwoner met de gedachte: zo 
dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.  
Sterk Papendrecht is een samenwerkingsverband van verschillende partners. Vivenz, 
MEE Plus, Stichting Jeugdteams ZHZ en Rivas werken hier onder één dak samen.  
 
Wij zijn op zoek naar een collega voor de rol van: 
 

 
Sociaal werker, aandachtsgebied onafhankelijke cliëntondersteuning  

(24 uur per week) 
 
 

Als Sociaal Werker met aandachtsgebied onafhankelijke clientondersteuning draag jij 
zorg voor een onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene 
ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en 
participatie en het waarborgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het 
gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, 
onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Het doel hiervan is het stimuleren, 
behouden en het bevorderen van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen. 
Hierbij ondersteunt en versterkt de onafhankelijke cliëntondersteuner de regie van 
(kwetsbare) mensen zonder deze over te nemen. 
 
De cliëntondersteuner herkent veel voorkomende problemen op alle leefgebieden 
en achterhaalt de integrale vraag. Jij geeft hierover laagdrempelig informatie en 
advies aan de cliënt. Bovendien vertaal jij veelvuldig voorkomende individuele 
problemen naar een hoger plan. Bij samenlevingsproblemen als uitsluiting, 
isolement en andere sociale problemen heeft heb jij een signalerende rol. 
 
Werkdagen zullen zijn op: maandag, dinsdag en woensdag 
 
Jij kunt: 

 domeinoverstijgend, probleemgericht én kansgericht te werk gaan 
 vragen en behoeften verhelderen 
 de eigen kracht en zelfregie versterken 
 zichtbaar zijn en op mensen afgaan 
 verantwoordelijk gedrag stimuleren 
 aansturen op betrokkenheid en participatie 
 de gezamenlijke en individuele aanpak verbinden 
 samenwerken en netwerken versterken 
 bewegen in uiteenlopende systemen 
 verhoudingen doorzien en anticiperen op veranderingen 
 de professionele ruimte benutten en ondernemend zijn 
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Dit vragen wij: 
 een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD)   
 minimaal 2 jaar relevante werkervaring  
 ervaring en affiniteit met mensen met een (verstandelijke) 

beperking/autisme 
 kennis van de sociale kaart (van de gemeenten uit het werkgebied) is een pré 
 ervaring met het werken in zelforganiserende / resultaatverantwoordelijke 

teams 
 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen bij start van het 

dienstverband. 
 
 
 
Wat bieden wij: 

 Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. 
 Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met 

gemotiveerde collega’s. 
 Een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging.  
 Volgens de CAO Sociaal Werk kom je in schaal 8, min. € 2.540,00 max. € 

3.624,00 bij een fulltime werkweek van 36 uur. 
 
 
 
Meer informatie?  
Neem voor meer informatie contact op met Erica Hes (teamcoach). Zij is te bereiken 
via telefoonnummer 06-51122756.  Kijk op www.sterkpapendrecht.nl voor meer 
informatie over de organisatie.  
 
 
 
Solliciteren  
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail dan jouw motivatie met CV voor 30 
oktober 2019 naar Erica Hes, ter attentie van secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl .  
De gesprekken vinden plaats op maandag 4 november 2019.   

http://www.sterkpapendrecht.nl/
mailto:secretariaatdrechtsteden@meeplus.nl

