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In verband met ziektevervanging per direct gevraagd 

  

Sociaal werker Sociale Activering: 20 uur 
 

De welzijns- en cultuurorganisatie Welcom, gevestigd in de gemeente Montferland,  verleent diensten, biedt hulp 

en ondersteuning en organiseert activiteiten dichtbij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de 

zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. De vraag van de 

burger staat centraal. In iedere Montferlandse kern werkt een professional van Welcom die weet wat er leeft en 

speelt in de kern. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en 

maatschappelijke uitval. Bij Welcom werken ongeveer 50 medewerkers en vele vrijwilligers. 

 
Sociale Activering  

Inwoners van Monterland kunnen bij Welcom terecht wanneer zij (weer) mee willen doen aan het 

maatschappelijke leven door anderen te ontmoeten, maar ook om (begeleid) vrijwilligerswerk te doen. 

Welcom is er om voorwaarden te scheppen voor een faciliterend klimaat waarin ontwikkeling gestimuleerd 

wordt. Dit wordt onder andere vormgegeven binnen het Huis van Wij. In het Huis van Wij staan vraag en 

mogelijkheden van de burger centraal. De kracht van het Huis van Wij ligt in het benutten van mogelijkheden 

van individuele burgers en van burgers samen; door de mogelijkheden en talenten van burgers te signaleren 

en verbindingen te maken. 

 

Verantwoordelijkheden 

De sociaal werker werkt vanuit het Huis van Wij samen met deelnemers, vrijwilligers en bezoekers aan het 

organiseren en uitvoeren van activiteiten. Activiteiten die ondersteunend zijn bij het voorkomen of 

doorbreken van eenzaamheid en isolement.  De sociaal werker is verantwoordelijk voor het signaleren en 

bespreken van behoeften, drempels en ambities van deelnemers. Werving, ondersteuning van 

groepsprocessen en toeleiding naar vormen van vrijwillige inzet zijn daarbij behorende taken. 

 

Wij vragen: 

● MBO werk- en denkniveau (opleiding sociaal werk); 

● kennis en ervaring op het gebied van groepsprocessen; 

● goede organisatorische en communicatieve vaardigheden; 

● ervaring met laagdrempelig en ‘outreachend’ werken; 

● creatief in het zoeken naar oplossingen; 

● kennis van de sociale kaart; 

● samenwerkingscapaciteiten; 

● flexibiliteit (ook in werktijden). 

 

Ben je een ondernemende sociaal werker met een stevige persoonlijkheid? Beschik je sociale vaardigheden 

voor het aanspreken van mensen op hun mogelijkheden? Ga je moeilijkheden niet uit de weg? Beweeg je 

gemakkelijk mee in het sociale domein?  

 

Wij bieden 

Een uitdagende functie in een dynamische welzijnsorganisatie. Je werkt in een organisatie met betrokken en 

bevlogen sociaal werkers en bouwt mee aan de toekomst van het welzijnswerk in Montferland en de 

dienstverlening aan onze doelgroep. 

 

Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met ziektevervanging. Op de functie is de CAO Welzijn van 

toepassing, salarisschaal 6 behorend bij de functie sociaal cultureel werker 2. Salaris en aanstelling zijn 

afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Is deze vacature iets voor jou? 

Stuur dan je CV en motivatiebrief, onder vermelding van: vacature Sociale Activering, vóór 18 april 2017 naar 

Welcom, t.a.v. directeur/bestuurder Anne-Corine Schaaps, Raadhuisstraat 3, 6942 BE Didam. E-mail: 

c.smeier@welcommail.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 17. 

Meer informatie bij Esther Aleksandrova, manager, telefoonnummer (0316) 22 35 20 (ma t/m donderdag).  


