De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdhulp voor de
dertien Zeeuwse gemeenten. De kerntaken zijn het inkopen van jeugdhulp, het contractbeheer,
het voeren van een financiële administratie en het monitoren en beheren van het Zeeuwse
jeugdhulpbudget. Er zijn op dit moment contracten met ruim 125 aanbieders. Het totale
jeugdhulpbudget bedraagt ongeveer € 115 mln. De organisatie is onderdeel van de
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland en wordt aangestuurd door de Zeeuwse gemeenten.

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zoekt per direct een
Zorgmakelaar (m/v)
Voor 20-36 uur per week

Wat houdt deze functie in?
De zorgmakelaar kent het zorgaanbod binnen Zeeland, weet hoe het staat met wachttijden en heeft
korte lijnen met de aanbieders. De zorgmakelaar kan specifieke informatie geven bij de hulpvraag die
breder is dan de kennis van de verwijzer om sneller passende jeugdhulp in te kunnen zetten. De inzet
van de zorgmakelaar vindt plaats daar waar de samenwerking stagneert en de ketenpartners er niet
gezamenlijk uitkomen. De zorgmakelaar neemt de regie niet over, maar is ondersteunend aan en
versterkt de betrokken (keten)partners in de processen, taken en samenwerking. Voor een blijvend
actueel inzicht in de wachttijden signaleert de zorgmakelaar het ontbreken van informatie in de
beschikbaarheidswijzer en neemt contact op met de aanbieders die geen actuele informatie hebben
opgenomen. De zorgmakelaar verzorgt informatie- en kennisoverdracht over de inhoud van de
gecontracteerde jeugdhulpprestaties naar de professionals (gemeenten en jeugdhulpaanbieders). Je
bereidt casuïstiek voor die wordt ingebracht in het Regionaal Expertiseteam (RET).
Eerst 36, daarna 20 uur per week
Afhankelijk van je beschikbaarheid start je in april of mei met de vervanging van een
zwangerschapsverlof voor 36 uur per week. Vanaf circa oktober ga je 20 uur per week werken en
werk je in een duo-functie met degene wiens zwangerschapsverlof je gaat vervangen.
Wat verwachten wij van jou?
Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en ruime ervaring in het sociaal domein op het vlak
van de Jeugdwet. Je hebt kennis van het specialistische jeugdhulpaanbod in Nederland en bij
voorkeur in Zeeland. Je bent maatschappelijk betrokken. Je hebt een stevige persoonlijkheid, bent
resultaatgericht en beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen. Inhoudelijke kennis
van Jeugdwet, Onderwijs, WMO, WLZ, Participatiewet is een pré.

Wat kun je van ons verwachten?
Wij bieden je een prachtige baan met veel ruimte voor initiatief en zelfontplooiing in een organisatie
met een informele sfeer en een prettig werkklimaat. Benoeming vindt in eerste instantie plaats met
een tijdelijke arbeidsovereenkomst of op basis van een inhuurovereenkomst, maar wij bieden een
perspectief voor langere tijd. Je salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 4.109,(schaal 9) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. De GGD Zeeland volgt de CAO
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. De standplaats is Goes. Aanstelling vindt plaats onder
voorbehoud van een VOG.
Interesse?
Stuur je motivatie met cv uiterlijk 16 maart 2022 a.s. aan sollicitatie@inkoopjeugdhulpzeeland.nl.
De eerste gesprekken zijn gepland in de week van 21 maart. Voor inlichtingen over de functie kun je
contact opnemen met Diederik Geijs, senior inkoopadviseur/coördinator, telefoon 06-23147174.

