
 

 

Als je (langdurige) zorg of ondersteuning nodig hebt, is het soms best lastig om de juiste wegen vinden om dit zo 

goed mogelijk te regelen. Hierbij kun je wel wat hulp gebruiken. De onafhankelijke cliëntondersteuners van  

Adviespunt Zorgbelang bieden die hulp. Zij geven informatie, advies en ondersteuning aan iedereen met vragen en 

klachten over zorg, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.  

     

Werk jij met ons samen aan betere zorg? 
Wij zijn op zoek naar: 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner langdurige zorg  

Werkgebied  Zuidoost-Brabant/ 

(24—32 uur) 

Wat ga je doen? 

Samen met een deskundig team van enthousiaste cliëntondersteuners ga je: 

• Cliënten en/of hun naasten informeren, adviseren en ondersteunen op het gebied van de wet langdurige zorg 

(wlz); 

• Cliënten ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van hun persoonlijk plan en zorgplan; 

• Cliënten ondersteunen bij het kiezen  en vinden van een zorgaanbieder/ zorg die bij hun past.; 

• Bemiddelen indien cliënt en zorgaanbieder er samen niet uitkomen; 

•  Cliënten informeren en ondersteunen bij klacht- en of bezwaarprocedures; 

• Signaleren van knelpunten in de zorg die binnen de wlz geboden wordt. 

Samen werken aan een gezond en  

veerkrachtig Brabant en Zeeland 

 

 

“Mensen kunnen veel zelf, maar soms  

hebben ze even ondersteuning 

 nodig en die geven wij graag.” 

 

Onafhankelijk  cliëntondersteuner  

Adviespunt Zorgbelang 



 

De ondersteuning die je als cliëntondersteuner wlz gaat bieden is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkanto-

ren. 

 

Wat neem je mee? 

• Een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur MWD of SPH; 

• Aanvullende opleidingen t.b.v. cliëntondersteuning is een pré; 

• Werkervaring met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking (VG), Niet Aangeboren Hersenletsel 

(NAH), chronische aandoeningen (VV ) of lichamelijke- (LG), zintuigelijke (ZG) dan wel psychiatri-

sche beperkingen (GGZ); 

• Werkervaring als cliëntondersteuner wlz is een pré; 

• Kennis van de regionale en lokale sociale kaart en sociale wet- en regelgeving; 

• Creativiteit, buiten kaders denken, kansen zien en benutten en in staat zijn in een sterk veranderende context 

te werken; 

• Een zelfstandige, daadkrachtige, op samenwerking gerichte instelling; 

• Goede communicatieve, sociale en schriftelijke vaardigheden; 

• Een inspirerende werkhouding. 

 

Wat bieden wij? 
Zorgbelang Brabant | Zeeland biedt in eerste instantie een dienstverband van één jaar, met de intentie tot verlen-

ging. Het salaris is marktconform en vastgesteld op maximaal € 4.086,- per maand bij een volledig dienstverband (36 

uur per week, schaal 8 van de CAO welzijn per 1/1/2023). 

Instroom is op basis van werkervaring als onafhankelijk cliëntondersteuner. 

 

Wil je solliciteren?  
Je kunt je motivatie en cv tot en met 12 maart 2023 sturen naar Claudia Brouwn: solliciteren@zorgbelang-brabant.nl 

Wil je meer weten over de functie of over het werken bij Zorgbelang Brabant | Zeeland? Dan kun je bellen met Jenny 

Wild 06 – 15 52 02 50. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

Samen werken aan een gezond en  

veerkrachtig Brabant en Zeeland 
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