
 
 
WIJ STAAN GARANTVOOR DE KWALITEIT VAN 
ONZE MEDEWERKERS! 
Wij zijn gespecialiseerd in het sociaal domein 
en detacheren uitsluitend kwalitatief 
hoogwaardig personeel. Hoe wij daarvoor 
zorgen? Wij werken zelf al jaren in het sociaal 
domein en zijn goed op de hoogte van wat 
medewerkers moeten weten en kunnen.   
 
WAT WIJ BIEDEN 
SDO Support detacheert personeel aan 
gemeenten in heel Nederland. Wij werken met:  
 

✓ zelf opgeleide medewerkers. Deze 
mensen hebben eerst binnen onze 
eigen organisatie werkervaring 
opgedaan. Pas wanneer zij voldoen 
aan onze hoge kwaliteitseisen, stellen 
wij ze beschikbaar voor detachering. 

✓ een netwerk van diverse 
deskundigen. 
 

Gemeenten waarderen ons om onze 
eerlijkheid en de kwaliteit die wij bieden: wij 
doen alleen een concreet voorstel wanneer wij 
zeker weten dat er een goede match is tussen 
uw wens en ons aanbod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
VEEL MOGELIJKHEDEN 
Tijdelijk iemand nodig voor een project? 
Vervanging nodig door uitval? Er zijn legio 
redenen waarom u behoefte kunt hebben aan 
(extra) arbeidskracht. Wij kunnen u helpen. 
Een kleine selectie uit wat wij bieden: 

✓ backoffice en administratief 
medewerker Wmo en Jeugd; 

✓ kwaliteitsmedewerker Wmo en Jeugd; 
✓ beleidsadviseur; 
✓ onderzoeker bezwaarschriften; 
✓ junior contractmanager sociaal 

domein; 
✓ en er is nog veel meer mogelijk. 

 
SNEL GEREGELD: ÉÉN TELEFOONTJE IS 
VOLDOENDE 
Zoekt u personeel? Ervaar het gemak en de 
kwaliteit van detachering door SDO Support. 
Bel ons op telefoonnummer 053 203 21 36. En 
wij doen u een voorstel. 
 
Meer informatie over detachering en ons 
actuele detacheringsaanbod vindt u op onze 
website www.sdo-support.nl. 

  

 

SDO Support 

Dé specialist voor detachering 
in het sociaal domein 

 

  

  

Onze medewerkers zijn: 
✓ direct inzetbaar (dus geen inwerktijd); 
✓ ervaren in het sociaal domein; 
✓ goed opgeleid (min. hbo-niveau); 
✓ bekend met de veel voorkomende applicaties; 
✓ goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen. 

SDO Support: dé specialist voor detachering in het sociaal domein 
 

Is uw gemeente op zoek naar personeel voor het sociaal domein?  Wij kunnen u helpen! 

http://www.sdo-support.nl/diensten/detachering-opleiding/
mailto:info@sdo-support.nl

