
 

 

WMO Adviseur  
Ons aanbod 
Werklocatie: Diverse locaties in de stad. In verband met Corona is 

thuiswerken de norm 
Startdatum: Per direct, naar verwachting medio september 2019 
Aantal medewerkers: 4,5 fte 
Uren per week: 36 
Duur opdracht: T/m 31-12-2020 
Verlengingsopties: 2x 3 maanden 
FSK: 9 
Tariefrange: 53-60 euro per uur 
Verhouding prijs/kwaliteit: 20% - 80% 
Afwijkende werktijden: Werkdagen tussen 8.00-18.00 uur/ 4x 9uur is mogelijk/  
Detavast: Kosteloze overname na 9 maanden 
Data voor verificatiegesprek: Week 36 of 37 

 

Jouw functie  
Jouw functie 
Als WMO-adviseur adviseer je bij WMO-hulpvragen van burgers en zet jij je in bij vaak 
meervoudige problematiek (materiële, psychiatrische, sociale en/of somatische problemen) 
passende oplossingen te vinden om uiteindelijk volwaardig te kunnen deelnemen aan de 
maatschappij. Dit doe je in nauwe samenwerking met interne en externe partners.  
De werkzaamheden die je gaat uitvoeren zijn divers, deze taken zijn terug te brengen tot een 
hoofdtaak:  

• Het indiceren van WMO-arrangementen op het vlak van sociaal en persoonlijk 
functioneren, voeren van een huishouding, financiën, dagbesteding, zelfzorg en 
gezondheid, mantelzorg respijt en huisvesting.  

• Het indiceren van WMO-maatwerkvoorzieningen op het vlak van vervoer, rolstoelen 
en woonvoorzieningen. 

 
Je werkt gebiedsgericht in een VraagWijzer en onderhoudt relevante contacten in de wijk. 
Je analyseert de persoonlijke situatie van de burger zorgvuldig. Als indicatiesteller stel je vast 
of een cliënt recht heeft op WMO zorg. Het resultaat van je bevindingen verwoord je in een 
objectieve en juiste indicatie. 
 
Voor deze opdracht zoeken we kandidaten die zich voornamelijk richten het zoveel mogelijk 
telefonisch stellen van indicaties voor arrangementen (begeleiding) en/of woonvoorziening en 
op het schrijven van ondersteuningsplannen (je doet het gehele werkproces). 

Jouw profiel 
Je beschikt over een afgeronde HBO-bachelor opleiding (bijvoorbeeld HBO-V, SPH, MWD, 
Toegepaste Psychologie, Ergotherapie of Fysiotherapie) en je hebt minimaal 2 jaar relevante 
werkervaring m.b.t. indiceren. Deze ervaring heb je bijvoorbeeld opgedaan bij gemeenten, het 
CIZ of daaraan grenzende organisaties. 
 
 
 



 

 

Verder zien we graag dat je: 
• Kennis van en/of ervaring hebt met diagnostiek (DSM IV) en wet- en regelgeving 

WMO 2015; 
• Resultaatgericht bent en dat je goed blijft presteren onder hoge werkdruk: 
• Analytisch bent en in staat ben om tot een snel en adequaat oordeel te komen; 
• Een flexibele en klantgerichte houding hebt en dat je zowel zelfstandig als in 

teamverband je committeert aan de afgesproken resultaten. 
• Durft beslissingen te nemen 

 

Eisen 
• Je beschikt over Hbo-opleiding; 
• Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als wmo adviseur; 
• Je hebt ervaring in het indiceren van begeleidingsarrangementen en/of 

woonvoorzieningen 

Wensen 
• Afgeronde opleiding/training WMO consulent; 
• Ervaring in het voeren van indicatiegesprekken voor begeleidingsvragen (GGZ 

/VG) en/of (complexe) woonvoorzieningen; 
• Ervaring met opstellen van ondersteuningsplannen WMO voor begeleidingsvragen 

(GGZ /VG) en/of (complexe) woonvoorzieningen; 
• Kennis er ervaring met het werken met de ZRM (zelfredzaamheid matrix) 
• Ervaring met het werken in Gidso en Socrates. 
 

De afdeling 
De VraagWijzer staat voor een goed bereikbare (dichtbij) en excellente dienstverlening aan 
Rotterdammers in het eerste contact bij vragen op het terrein van welzijn, zorg en participatie. 
We geven informatie en advies, signaleren, verhelderen de vraag, leggen 
ondersteuningsafspraken vast en geleiden door naar verdere ondersteuning, hulp of zorg. De 
VraagWijzer is een loket, maar ook de digitale en telefonische toegang tot zorg voor 
Rotterdammers. 
 

Onze organisatie 
Het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling stimuleert maximale ontplooiing van talent in een 
gezond lichaam. Daarbij gaan we uit van de kracht van de Rotterdammers, ook als zij niet op 
eigen benen kunnen staan. Het streven is dat iedereen zijn talent ontwikkelt, leert en/of werkt, 
maatschappelijk actief is als leren of werken niet kan en zorgt voor de eigen gezondheid. 
Sport, cultuur, onderwijs en basale zorg dragen daaraan bij. We bieden lichte ondersteuning 
als de omgeving die niet kan bieden. Of intensievere zorg waar echt noodzakelijk. Dat doen 
we in opdracht van het college en gebiedscommissies en samen met maatschappelijke 
partners. 
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