
 
 
 
 
  

Wij zoeken een Casemanager specifieke doelgroepen(24 uur) 
in de regio Raamsdonksveer 

 
Die grote affiniteit heeft met het werken met volwassen met psychische problematiek en/of autisme. 
 

Organisatie: 
 
Sozo Zorg is een (kleine) organisatie, die advies, ondersteuning en coaching biedt aan mensen met 
LVB (een licht verstandelijke beperking), psychische problemen, autisme, die verminderd 
zelfredzaam zijn en/of faal ervaringen hebben met eerdere hulpverlening en daardoor dreigen uit te 
vallen. 
 
We zijn betrokken, flexibel, innovatief, houden van een directe aanpak, zijn laagdrempelig en we 
werken ambulant, op kantoor en leveren dagbesteding. 
 

Functie: 
 
Algemene kenmerken 
Jij biedt onder supervisie van de directie, individuele ambulant begeleiding en arbeidsmatige 
dagbesteding aan mensen met een licht verstandelijke beperking, GGZ problematiek en-/of ASS. 
 
Het doel is om klanten te ondersteunen, stimuleren, activeren en te motiveren tot het vergroten van 
hun zelfredzaamheid, sociale vaardigheden te trainen, praktisch te ondersteunen en te richten op 
het behoud van vaardigheden. Jij werkt samen met de klant en diens netwerk aan een 
ondersteuningsplan waarin samen met de klant doelen worden gesteld, gericht op verschillende 
leefgebieden. 
 
Je kunt tevens te maken krijgen met mensen die verminderd zelfredzaam zijn of veel faal ervaringen 
hebben binnen de hulpverlening, waarbij het vertrouwen flink beschadigd is 
 
Taken en verantwoordelijkheden: 

• Vormt zich een beeld van de hulpvraag, behoefte en mogelijkheden van de klant; 

• Stelt het ondersteuningsplan op in samenwerking met de klant; 

• Geeft de inhoud van activiteiten vorm en denkt mee over de wijze van begeleiding; 

• Je evalueert en beoordeeld de klantsituatie adequaat; 

• Begeleidt de klant en hun omgeving; 

• Begeleidt de klant op de diverse leefgebieden; 

• Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijkse leven van de klant; 

• Rapporteert over de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de klant; 

• Legt huisbezoeken af naast de afspraken op de vestiging; 

• Onderhoudt nauw contact met andere betrokken hulpverlening; 

• Denkt actief mee over het verbeteren van de dienstverlening; 

• Is ambassadeur voor Sozo Zorg; 

• Overlegt met de directie van Sozo Zorg; 

• Bent innovatief en overlegt aanvullende methoden en handelingen en past deze toe. 



 
Competenties en vaardigheden: 

• Sociaal vaardig; 

• Empathisch; 

• Resultaatgericht; 

• Analytisch; 

• Plannen en organiseren; 

• Creatief; 

• Groot inlevingsvermogen; 

• Doelen stellen en adequaat evalueren; 

• Stressbestendig; 

• Flexibel; 

• Zelfregulerend vermogen; 

• Warme en gezellige persoonlijkheid die informeel met de klanten omgaat en toch sturing en 
structuur en een huiselijk, vertrouwd en veilig gevoel aan de klanten kan bieden; 

• Goede mondelinge en schriftelijke (directe)communicatieve vaardigheden 
 
Functie-eisen 

• 1-3 jaar ervaring; 

• Basiskennis van schuldhulpverlening en uitkeringen; 

• Minimaal een afgeronde HBO opleiding; 

• In bezit van rijbewijs B én eigen auto; 

• Kennis van en ervaring met GGZ-problematiek en ASS; 

• Ervaring met zorgmijding; 

• Kennis van de lokale sociale kaart; 

• Affiniteit met de doelgroep; 

• Zelfstandig kunnen werken; 

• Zowel zelfstandig met de klant werkt, maar ook systeemgericht kan werken; 

• Staat stevig in de schoenen en durft kritisch te zijn; 

• Groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

• Respect voor het individu; 

• Een aanpakker en doorpakker; 

• Eigen input kunnen en durven geven/ initiatieven nemen; 

• Naast vaste momenten in de week, ook flexibel ingezet kunnen worden als de situatie daar 
om vraagt (dit altijd in overleg met de klant); 

• VOG (vereiste) 

• Het opstellen- en kunnen werken volgens een ondersteuningsplan; 

• Geen 9:00-17:00 mentaliteit 

 
Aanbod 
 
Wij bieden: 

• Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid; 

• Een functie binnen een mooie groeiende organisatie; 

• Een positief en ondernemend werkklimaat waar je snel veel leert; 

• Werken in een kleine betrokken organisatie waar je stem telt. 
 
 
 
 



Arbeidsvoorwaarden: 

• Salariëring op basis van FWG 45 CAO VVT, maxi. €3264,29 (fulltime 36 uur) 

• Wanneer je bij ons komt werken bieden we je een contract aan voor 1 jaar. Als we na dat 
jaar beiden nog tevreden zijn, krijg je een contract voor onbepaalde tijd. 

• We kennen een ruime reiskosten regeling en vergoeden deze op basis van het aantal 
werkdagen in redelijkheid tot gereden kilometers (eigen auto is noodzakelijk voor deze 
functie). 

• Wij bieden onze medewerkers een pakket voor flexibele arbeidsvoorwaarden en een jaarlijks 
vrij in te delen scholingsbudget, welke te besteden is voor functiegerichte opleidingen. 

 
 
Informatie: 
Heb je nog vragen over deze functie neem dan contact op met Denise Huijbregts (0641850963).  
Voor meer informatie over Sozo Zorg verwijzen we je graag naar onze website ( www.sozozorg.nl ). 
 
Sluitingsdatum en Sollicitatie 
Wij hanteren geen sluitingsdatum voor deze vacature. wanneer we jouw sollicitatie hebben 
ontvangen, nemen we binnen 1 weken contact met jou op. 
 
Ben jij enthousiast geworden en zou je graag bij ons werken? Stuur dan een videosollicitatie* 
 
 
*Je maakt een eigen filmpje. Je presenteert jezelf in een kort filmpje (hooguit twee minuten) en legt hierin uit 
wat je aanspreekt in de functie, waarom je bij Sozo Zorg wilt werken en wat jou geschikt maakt voor de functie. 
Eigenlijk een combinatie van een gesproken sollicitatiebrief en een elevator pitch. 
 
Acquisitie ten aanzien van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
 

  
 


