Binnen de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf is vanuit de samenwerking op het gebied
van de Wmo-hulpmiddelen de tijdelijke deeltijd functie vacant van

Contractmanager Wmo (12 uur per week)
Voor de duur van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2019
Profiel van de functie
De gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf zoeken een Contractmanager Wmo voor in eerste
instantie het aandachtsgebied Wmo-hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen etc.) binnen het
sociaal domein. Als contractmanager Wmo ben je voor de drie gemeenten samen verantwoordelijk
voor het bewaken van afspraken tussen gemeenten en leverancier, het optimaliseren van processen,
het vermijden van risico’s, het bewaken en reduceren van de kosten en het leveren van een bijdrage
aan de optimalisatie van de dienstverlening aan onze burgers die afhankelijk zijn van een of meerdere
hulpmiddelen in het kader van de Wmo. Je doet dit met oog voor detail en met oog voor de belangen
van de gemeenten, aanbieder en cliënten. Je begrijpt dat het naleven van de afspraken het
uitgangspunt is, maar dat er oorzaken en redenen kunnen zijn waarom dit niet is gelukt. Je
anticipeert daarop, waarbij je een goede afweging weet te maken van diverse belangen en
consequenties en je de eventuele maatschappelijke impact van maatregelen begrijpt.
Tot je werkzaamheden behoren o.a.:
 het beoordelen en analyseren van en adviseren over managementrapportages;
 het voeren van periodieke (evaluatie)gesprekken tussen gemeenten en leverancier;
 het signaleren van tekortkomingen of verbeterpunten, o.a. ten aanzien van de naleving van
het contract;
 het sturen op voldoende herverstrekking van hulpmiddelen;
 het geven van adviezen over afkeur en terugkoop van hulpmiddelen;
 het geven van adviezen over het verbeteren van Wmo-werkprocessen binnen de drie
gemeentelijke organisaties;
 het meedenken bij beleidsontwikkelingen en het verbreden en delen van kennis.
Je werkt vanuit de drie afdelingen Wmo/Zorg, voor gemiddeld 12 uur per week. Daarbij heb je een
flexibele instelling en werk je vanuit de drie verschillende gemeentelijke locaties. Je werkt nauw
samen met de betrokken Wmo-consulenten en beleidsmedewerkers en je zorgt voor een goede
communicatie met de externe leverancier en tussen de gemeenten onderling.
Wat vragen wij?
 HBO werk- en denkniveau, eventueel aangevuld met een opleiding tot Wmo consulent of
cursussen op het gebied van Wmo;
 Je hebt aantoonbare ervaring in het werken binnen een gemeentelijk Wmo-team,
bijvoorbeeld als Wmo-consulent;
 Je hebt bij voorkeur ervaring m.b.t. contractbeheer;









Je hebt affiniteit met het sociaal domein en specifiek het werkterrein van Wmohulpmiddelen, met oog voor de belangen van de diverse betrokkenen (gemeenten, cliënten,
leverancier);
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt overtuigingskracht;
Je bent resultaatgericht en werkt oplossingsgericht;
Je bent accuraat, planmatig sterk en je hebt oog voor detail;
Je bent in staat en bereid om jouw werkuren flexibel in te zetten, in afstemming met de drie
aangesloten Wmo-teams;
Je bent proactief, samenwerkingsgericht, zelfstandig en betrouwbaar;
In de uitoefening van je functie neem je een politiek neutrale grondhouding aan.

Wat bieden wij?
Wij bieden een salaris van maximaal € 3.805,-- (schaal 9, salaristabel 1 januari 2018) bruto per maand
bij een fulltime aanstelling in een 36-urige werkweek. De rechtspositieregeling (CAR/UWO) van
gemeenten is van toepassing. In ons arbeidsvoorwaardenpakket bestaat de mogelijkheid gebruik te
maken van het Individueel Keuzebudget (IKB). Dit biedt de medewerker de vrijheid zelf keuzes te
maken over de wijze van uitbetaling van een deel (16,8%) van zijn financiële arbeidsvoorwaarden.
Interesse?
Hebben wij je interesse gewekt? Dan ontvangen we je CV én uitgebreide motivatie graag via
www.igom.nl. Je kunt reageren tot en met 22 juni 2018. De gespreksrondes vinden plaats in week 27.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sandy Deckers,
beleidsmedewerker Wmo van de gemeente Kerkrade via 045-5676467.

