
 

 

 

 

Is een onafhankelijke organisatie voor lokaal welzijnswerk op het platteland. Wij ondersteunen en 

stimuleren mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als 

groepsgewijs. Wij doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes 

maken. 

De werkwijze van Forte Welzijn kenmerkt zich door professioneel en integer handelen. Forte Welzijn 

werkt samen met andere organisaties die zich eveneens inzetten voor het welzijn van mensen. 

 

In ons team in Overbetuwe zijn wij per direct op zoek naar een  

sociaal werker /opbouwwerker 

voor minimaal 11 uur in de week tot en met 31 december 2017. 

Heb je zin in een uitdagende functie? In Elst ben je als sociaal werker de spil in het dorp en breed 

inzetbaar. Vanuit die functie zorg je ervoor dat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

samen zorgen voor een leefbare omgeving, waarin iedereen mee kan doen.  

 

Voor deze functie zijn de volgende opgaven geformuleerd: 

 Het stimuleren en begeleiden van bewonersinitiatieven die bijdragen aan leefbare buurten, 

wijken en kernen. 

 Het verbinden van bewoners onderling en bewoners met instanties of partners. 

 Het stimuleren van actieve participatie van bewoners in diverse levensgebieden als wonen, 

werken, gezondheid, zorg, cultuur, politiek, onderwijs, educatie en integratie. 

Wij zoeken: 

 Een ervaren professional met een relevante hbo-opleiding (bij voorkeur CMV), een heldere 

kijk op sociaal werk, maatschappelijke ondersteuning en een vernieuwende visie op 

welzijnswerk. 

 Een verbinder, die vraaggericht en op maat aansluiting zoekt bij lokale mogelijkheden en 

bewoners. 

 Iemand die met actieve én minder actieve burgers kan werken door hen positief en 

optimistisch te benaderen en te stimuleren zelf hun doel te behalen. 

 Iemand die niet wegloopt voor jongeren, buurtgenoten helpt die iets in de wijk willen 

organiseren, vrijwilligers zoekt en verbindt. 

 Iemand die ertegen kan dat het werk er vandaag anders uit kan zien dan gisteren. 

 Iemand die breed inzetbaar is, met een ondernemende en innovatieve instelling. 

 Iemand die beschikt over adequate tools en vaardigheden om bovengenoemde opgaven 

gestalte te geven, in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. 

 Iemand die kan werken volgens de uitgangspunten van Welzijn Nieuwe Stijl. 

 Iemand die een optimistische houding heeft in het werken in een resultaatverantwoordelijk 

team. 



Wij bieden: 

 Een team met enthousiaste en gemotiveerde collega’s die resultaatverantwoordelijk zijn. 

 Een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling. 

 Een aanstelling tot het eind van het jaar. 

 Een inschaling volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, met een 

maximum van schaal 8.13. 

 

Meer weten of solliciteren 

Voor meer informatie over Forte Welzijn kijk dan op www.fortewelzijn.nl. Voor meer informatie over de 

functie neem dan contact op met Ineke Brok 024-3972297 of 085-0406066 

De sollicitatietermijn sluit op 10 februari 2017. Je kunt je sollicitatie sturen aan: 

info@fortewelzijn.nl t.a.v. Ineke Brok 

Wij streven naar een aanstelling op zo kort mogelijke termijn. 

 

http://www.fortewelzijn.nl/

