Vacature
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor
een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit doen wij met 180 medewerkers
en ruim 800 vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Iedereen telt mee!
Wij verwelkomen op zo kort mogelijke termijn graag
twee enthousiaste nieuwe collega’s voor de functie van

Onafhankelijke Inwonersondersteuner (OIO)
24 uur en 20 uur per week
Standplaats Ede
Wat ga je doen?
Je ondersteunt inwoners die een probleem ervaren en/of op zoek zijn naar de juiste zorg/ondersteuning.
Je geeft hen informatie en advies en helpt bij het aanvragen, regelen en organiseren van passende hulp,
zorg en voorzieningen. Je zoekt naar de vraag achter de vraag, helpt de inwoners juiste keuzes te
maken. Ook ondersteun je soms heel concreet, bijvoorbeeld door het mede voorbereiden van een
gesprek met een hulpaanbieder. Kortom: Je bent de verbindende schakel tussen de inwoner, formele en
informele hulp. Iedere dag is afwisselend en je krijgt alle kansen ons ‘product’ door te ontwikkelen!
Wie ben jij?
• Je bent een HBO-er (richting Social Work) en hebt ervaring/affiniteit met onafhankelijke cliënt
ondersteuning en het werken met de verschillende doelgroepen.
• Je weet de mogelijkheden van de inwoner te benutten, ziet wanneer er professionele
ondersteuning noodzakelijk is en wanneer afschalen passend is.
• Je bent een echte netwerker en kent de sociale kaart en relevante wetgeving (WMO, Wlz
Jeugdwet, Participatiewet) (of maakt je dit snel eigen).
• Je acteert graag zowel zelfstandig als binnen een team en bent proactief en ondernemend in je
denken en doen.
• Tot slot ben je flexibel en creatief in het vinden van oplossingen en mogelijkheden.
In de procedure is het van belang dat je relevante referenties kunt aanleveren.
Dit bieden wij
Een jaarcontract met de intentie deze daarna voort te zetten voor langere tijd. Stimenz valt onder de cao
Sociaal Werk. Jouw salaris valt in functieschaal 8 (deze loopt van € 2.811,- tot € 4.006,- op basis van een
36-urige werkweek) en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Bovendien krijg je een individueel
keuzebudget, waar naast vakantiegeld ook een eindejaarsuitkering van 8,3% van je salaris zit. Met een
elektrische fiets van de zaak naar je werk? Ook dát kan met inzet van je IKB! Omdat Stimenz jouw
ontwikkeling belangrijk vindt, bieden wij naast de goede primaire arbeidsvoorwaarden een
loopbaanbudget en is er ruimte om je te oriënteren en ontwikkelen in het brede sociaal werk domein.
De werktijden worden in overleg vastgesteld.
Enthousiast?
Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met Hagar Bogers via telefoonnummer
06-30296976. Word jij blij van deze functie en denk je in ons plaatje te passen?
Wij popelen je reactie (in de vorm van cv en motivatiebrief) te ontvangen,
graag onder vermelding van vacaturenummer 202219,
via sollicitatie@stimenz.nl.
Wil je ook aangeven of je voorkeur uitgaat naar een wekelijkse arbeidsduur
van 20 of 24 uur?
Solliciteren kan t/m maandag 22 augustus. De sollicitatiegesprekken
vinden plaats op 25 augustus a.s. Heb je vakantie gepland, laat ons dit dan
weten bij jouw reactie.
Hagar Bogers: “Het écht van betekenis zijn voor de inwoners door
concreet bij te dragen aan het vergroten van hun welzijn, maakt dat ik
veel werkplezier ervaar!"

