
De divisie Sociaal-medische zaken (SMZ) kijkt bij ziekte wat iemand nog wél kan. Onze experts in 

verzekeringsgeneeskunde en arbeidskunde beoordelen dagelijks of en hoe mensen met een arbeidsbeperking 

toch kunnen meedoen met de maatschappij. Dit doen wij in samenwerking met collega’s uit andere 

disciplines en vanuit onze kernwaarden: Respect, Openheid, Eigen verantwoording en Professionaliteit 

(ROEP). SMZ staat voor de goede beoordeling. Daarom zijn wij een divisie in transitie: van proces- naar 

cliëntgericht met aandacht voor de menselijke maat. 

 

Ben jij een enthousiaste HBO Verpleegkundige die zich met al zijn of haar kennis en ervaring in wil zetten binnen het Sociaal Domein en ben je op 

zoek naar een uitdagende baan met reguliere kantoortijden? Dan is de functie van Sociaal Medisch Verpleegkundige wellicht iets voor jou! 

  

Sociaal Medisch Verpleegkundige Sociaal-medische zaken 
Utrecht | 32-38 uur per week | Min. € 2.936,99 en Max. € 4.256,36  | Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling 

 

Wat je gaat doen 

Als Sociaal Medisch Verpleegkundige (SMV) voer je sociaal medische werkzaamheden uit in opdracht van de Verzekeringsarts Taakdelegatie (VA-T).  

Je werkt onder aansturing en verantwoordelijkheid van de VA-T. 

 

Als Sociaal Medisch Verpleegkundige: 

 Heb je zowel mondeling, schriftelijk als telefonisch klantencontact; 

 Informeer je de klant over je eigen rol en die van de VA-T; 

 Verzamel en analyseer je sociaal medische informatie en stel je medische rapportages en probleemanalyses op. Deze leg je ter 

beoordeling voor aan de VA-T; 

 Adviseer je over de vervolgacties in de gevalsbehandeling; 

 Verricht je spreekuren in opdracht van de VA-T en ga je als deskundige in overleg met andere teamleden, afdelingen en de externe 

behandelsector; 

 Handel je conform de kwaliteitseisen en protocollen van SMZ en de WGBO, BMG (Beheer Medische gegevens) en BIG-richtlijnen ten 

aanzien van de integriteit, beveiliging van gegevens en privacy; 

 Stel je prioriteiten, signaleer je knelpunten, doe je verbetervoorstellen en onderneem je passende actie om gemaakte afspraken na te 

komen. 

Wat we van je verwachten 

 Je beschikt over een diploma HBO-verpleegkundige en bent BIG-geregistreerd 

 Je hebt inzicht in de relatie tussen medische problematiek en maatschappelijk functioneren 

 Je hebt kennis van relevante medische protocollen en richtlijnen 

 Je hebt globale kennis van de SV wet- en regelgeving 

Bij UWV werken we met LEV: Leiderschap, Eigenaarschap en Vakmanschap. Dit zien we ook graag terug in jou! Naast de algemene UWV-

kerncompetenties - klantgericht, samenwerken en resultaatgericht - beschik je over: 

 Probleemanalyse 

 Oordeelsvorming 

 Besluitvaardigheid 

 Mondelinge communicatie 

 Schriftelijke communicatie 

Wat je van ons kan verwachten 

 Jaarcontract met uitzicht op een vaste aanstelling; 

 Bruto maandsalaris min. € 2.936,99 en max. € 4.256,36 (bij 38 uur) (inschaling vindt plaats op basis van ervaring) (CAO 2022); 

 Flexibele werktijden en mogelijkheden tot hybride werken; 

 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33% (13de maand); 

 Keuzeplan voor fiscaal aantrekkelijk uitruilen van arbeidsvoorwaarden, zoals het (ver)kopen van verlof, sportabonnement of het 

aanschaffen van een fiets; 

 Mogelijkheden tot het volgen van diverse opleidingen uit het “All You Can Learn” aanbod met meer dan 2000 trainingen en 

opleidingen.  

Interesse 

Heb je interesse, mail dan je sollicitatiebrief en CV via de sollicitatiebutton op deze website. De selectie van de kandidaten is doorlopend. Bij voldoende 

geschikte reacties wordt deze vacature mogelijk eerder van de website verwijderd. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Karin Radwan-van 

Leerdam, Manager SMZ en SMV, karin.vanleerdam@uwv.nl, T. 06-25263947. 

 

Een assessment kan onderdeel uit maken van de selectieprocedure. Daarnaast kunnen referenties worden opgevraagd (daartoe wordt eerst 

toestemming aan je gevraagd) en kunnen open digitale bronnen worden geraadpleegd (zoals social media en internet). Bij indiensttreding wordt een 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Ook kan gevraagd worden om originele diploma’s te tonen. 

https://www.medischebanenbank.nl/vacature/verpleegkunde/sociaal-verpleegkundige/sociaal-medisch-verpleegkundige-sociaal-medische-zaken-289613.html

