In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) voert de GGD voor al
haar gemeenten het WMO toezicht uit. In 2016 is gestart met het uitvoeren van inspectie-onderzoeken.
Omdat dit proces van toezicht nieuw is vraagt het nog de nodige ontwikkeling en afstemming van werkwijze.
Het WMO toezicht is voortdurend in ontwikkeling.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Voor ons team Toezicht zoeken wij per februari 2019 een nieuwe

Ervaren toezichthouder WMO
voor 24 uur per week

Wat ga je doen?

Wat bieden wij?

Als toezichthouder WMO bezoek je zorgaanbieders
in opdracht van gemeenten.
Je onderzoekt de kwaliteit van de dienstverlening
door o.a. documentenonderzoek, het afnemen van
interviews en het uitvoeren van observaties.
Onderzoeken op locatie voer je veelal samen met je
directe collega uit. Je legt je bevindingen vast in een
rapport en adviseert daarin de gemeente over de te
nemen maatregelen.

•

Het ontwikkelen en aanpassen van werkwijzen op
het gebied van handhaven en rapporteren is een
belangrijk onderdeel van je werk.
Je werkt daarbij nauw samen met gemeenten en
andere GGD’en.
Wie zoeken wij?
Je bent een enthousiaste, ervaren collega, die
beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
Je werkt zorgvuldig en hebt geen moeite met
deadlines.
Daarnaast heb je een relevante hbo-opleiding,
bijvoorbeeld op het gebied van sociaal,
pedagogisch, medisch of juridisch vlak.
Tot slot beschik je over een rijbewijs B, een auto en
een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

•
•
•
•
•

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal
€ 3.805,- bruto per maand
(conform CAR-UWO functieschaal 9).
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder
een individueel keuzebudget.
Een aanstelling voor de duur van één jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging.
De mogelijkheid om thuis te werken.
GGD stimuleert bewegend werken (fietsbureaus).
Werken in een professionele organisatie.

Wil je meer weten?
Kijk op onze website www.ggdnog.nl of klik hier voor
een video over het werken bij GGD Noord- en
Oost-Gelderland.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Annet Ooink op den Dijk,
projectleider WMO toezicht, tel.nr. 088 – 443 35 71.
Wil je solliciteren?
Klik hier om te solliciteren.
Je kunt tot en met 6 januari 2019 reageren.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op
10 januari 2019.

