
 

 

 

Zorgbelang Fryslân zoekt een ervaren 

Onafhankelijk cliëntondersteuner Wlz en Sociaal Domein. 

16 uur per week 

indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

Heb je affiniteit en ervaring met het ondersteunen van cliënten? Kun je goed luisteren, ben 

je in staat om (complexe) gesprekken te voeren en werk je graag in een flexibele organisatie 

die het cliëntperspectief centraal zet? Dan komen we graag in contact met jou! 

Wie zijn wij? 

Zorgbelang Fryslân wil vanuit een onafhankelijke positie de zorg verbeteren. Ons team van 

onafhankelijk cliëntondersteuners, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris 

ondersteunt mensen met vragen en klachten, zowel in de jeugdhulp, langdurige zorg als het 

sociaal domein. 

Daarnaast ondersteunen wij patiënten, cliënten en burgers in innovatie- en 

participatieprojecten waarbij we samen met zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars 

werken aan een betere toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg.  

 
Wie zoeken wij? 

Een enthousiaste clientondersteuner met uitgebreide kennis van Wlz en Sociaal Domein 

(Wmo, Jeugdwet en Participatiewet). Als onafhankelijk cliëntondersteuner ga je, zelfstandig 

en vaak in samenwerking met andere professionals en het netwerk, werken aan de 

individuele en collectieve zelfredzaamheid van inwoners van Fryslân. Je ondersteunt 

inwoners met een (licht) verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, 

psychische problematiek en/of een chronisch ziekte, maar ook met de doelgroep 18-.  

Je kunt vragen verhelderen, vanuit de eigen regie van de klant het zorgproces ondersteunen 

en je bent uitstekend op de hoogte van wet- en regelgeving. Je kunt je onafhankelijk 

opstellen in complexe situaties, bent analytisch, en je ziet het als een uitdaging om aan te 

blijven sluiten bij de cliënt. De onafhankelijk cliëntondersteuner: adviseert, ondersteunt en 

bereid de client voor bij het vinden van de weg en de juiste zorg in de langdurige zorg en het 

sociaal domein. 

 

Wie ben jij? 

Je hebt plezier in het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten in de langdurige 

zorg en het sociaal domein met vragen of klachten. 

 

 



 

 

• Je hebt ervaring met het voeren van complexe gesprekken;  

• Je bent goed in staat te reflecteren op je werk en je rol te bewaken gedurende het 

ondersteuningstraject;  

• Je bent in staat om je werk goed te organiseren;  

• Bent communicatief ingesteld; 

• Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding (Social Work, SPH, MWD, Recht). 

• Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken (je bent veel onderweg);  

• Je beschikt over een rijbewijs en een auto. 

• Je bent of je bent bereid je te registeren bij Registerplein als clientondersteuner en je 

aan te sluiten bij de beroepsvereniging BCMB 

• Je bent digivaardig  

 

Wat bieden wij? 

Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige en sociale werkomgeving met 

gemotiveerde collega’s met de mogelijkheid om je te ontwikkelen in andere expertises; o.a. 

vertrouwenswerk in de Jeugdhulp. 

Wij bieden de onafhankelijk cliëntondersteuner een contract voor een jaar, met kans op 

verlenging. Het salaris is marktconform en vastgesteld, passend bij je werk- en 

opleidingservaring, minimaal € 2.712,- tot maximaal € 3.864,-  per maand bij een volledig 

dienstverband (36 uur per week, schaal 8 van de CAO Sociaal Werk). 

 

Meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over onze organisatie en de vacature kun je op vrijdag 20 augustus 

bellen van 9.30 – 11.30 uur met mw. Arianne Wagt, coördinator T 06-42587331. 

Je schriftelijke motivatie en CV ontvangen we graag voor dinsdag 24 augustus via 

info@zorgbelang-fryslan.nl. Je kunt je brief richten aan Arianne Wagt o.v.v. functie OCO. 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 30 en dinsdag 31 augustus. 

Een actuele VOG verklaring is onderdeel van de procedure. 
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