
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij een Procesregisseur in hart en nieren? Ben je onderzoekend, accuraat en een echte teamplayer? En 
ben je op zoek naar een uitdagende functie waarbij eigen initiatief wordt gewaardeerd? Dan is aan-z de 
organisatie voor jou! Je komt terecht in een team van enthousiaste medewerkers die klaarstaan voor de 
burger én elkaar. Verbinding staat centraal in alles wat we doen. We kijken met een frisse blik naar 
hulpvragen en spelen in op ontwikkelingen in de samenleving. Als organisatie focussen we op vooruitgang. 
Dat zie je terug in de aandacht die we hebben voor klanttevredenheid en de persoonlijke groei en vitaliteit 
van onze medewerkers. 
 

Over de functie 
Als procesregisseur Wmo regisseer en bewaak je de processen binnen het Wmo team en zorg je voor 
voldoende afstemming tussen het Wmo team van aan-z en de Gemeente Terneuzen, zodanig dat de 
voortgang van de Wmo processen is gerealiseerd en conform de geldende wet- en regelgeving zijn 
uitgevoerd. Daarnaast werk je mee aan één of meerdere taken binnen het Wmo-team.   
Dit doe je door onderstaande werkzaamheden uit te voeren:  

 Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en de (door)ontwikkeling van de werkprocessen; 
 Je adviseert en ondersteunt medewerkers van het Wmo team bij de uitvoering van hun taken; 
 Je bent verantwoordelijk voor het eenduidig afgeven van beschikkingen en het proces dat daaraan 

voorafgaat; 
 Je analyseert de hulpvraag en informeert en adviseert collega’s en klanten op het gebied van 

oplossingen en mogelijkheden in het kader van de Wmo;  
 Je behandelt zelfstandig aanmeldingen voor uiteenlopende, individuele Wmo-voorzieningen en stelt 

hierbij (her)indicaties op.   
 
Over aan-z 
We bieden preventie, welzijn en ondersteuning voor jong en oud. Ons doel is dat iedereen mee kan doen en 
zich verbonden voelt. Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor (kortdurende) 
jeugdhulp, maatschappelijke dienstverlening en toegang tot Wmo-voorzieningen. Zowel voor inwoners van 
de gemeente Terneuzen als inwoners van de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke 
bieden we een breed welzijnsaanbod en vrijwilligerswerk. 
 

Wat verwachten we van jou? 
 Je beschikt over een Hbo werk- en denkniveau en je hebt kennis van de wet- en regelgeving rondom 

de Wmo en haar processen; 
 Je bent in staat om beleid te vertalen naar processen en rapportages op te stellen; 
 Je beschikt over goede communicatieve- en advies vaardigheden; 

Vacature Procesregisseur Wmo  
24-36 uur per week 
 



 Je bent een multi-tasker die input levert voor het beleid, het beleid naar processen vertaalt, en tevens 
op uitvoerend vlak dagelijks diverse Wmo taken uitvoert.  

 

Wat bieden wij jou? 
Een verantwoordelijke functie met werk dat er toe doet! De functie wordt ingeschaald in schaal 9 van de cao 
Sociaal Werk. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. Deze cao kent een flexibel in te 
zetten arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een keuzebudget met een eindejaarsuitkering ter hoogte van 
8,33% en een loopbaanbudget. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met Simone 
Steijaert op telefoonnummer 06-51199762 of per e-mail; s.steijaert@aan-z.eu.  
 
Sollicitatieprocedure 
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot en met uiterlijk 30 juni 2022 per e-mail sturen naar Melanie 
Bergman; m.bergman@aan-z.eu.   
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