
 

 

Sociaal Werker-Samenlevingsopbouw en/of Jongerenwerk 

Stichting MeerVoormekaar is een professionele organisatie voor Sociaal Werk in Wijchen en Druten. 
Wij bouwen samen met inwoners, netwerkpartners en gemeenten aan een prettige, veilige, 
betrokken samenleving waarin iedereen participeert. Bij MeerVoormekaar werken circa 34 
beroepskrachten en ruim 400 vrijwilligers. 

We zijn op zoek naar een: 

Sociaal Werker-Samenlevingsopbouw en/of Jongerenwerk 
24 – 36 uur per week 

Wil jij de uitdaging aangaan om met collectieve activiteiten en begeleiding van lotgenotencontacten 
aan de slag te gaan met sociale cohesie, leefbaarheid en zelfredzaamheid ? Leg je makkelijk 
contacten en weet je wensen , behoeften , kansen , knelpunten en ambities bij inwoners te 
signaleren? Ben je bovendien een creatieve, gedreven, enthousiasmerende verbinder die weet die 
signalen om te zetten in het aanjagen van inwonersinitiatief met resultaatgerichte verbeteracties? 
Dan ben jij zeer waarschijnlijk de nieuwe collega die we zoeken! 

Functie inhoud 

Als sociaal werker Samenlevingsopbouw en/of Jongerenwerk stimuleer en ondersteun je inwoners 
bij de verbetering van hun woon- en samenleefklimaat. Je richt je op inwonersinitiatieven volgens de 
uitgangspunten van gemeenschapsontwikkeling en zelfsturing. Je zorgt er voor dat mensen met 
elkaar in gesprek gaan en in beweging komen om de leefbaarheid in de buurt te versterken. Je kent 
de verschillende groepen inwoners en sleutelfiguren. Daarbij ben je sensitief voor niet-zichtbare 
problematiek en geef je gevolg aan de signalen. Kortom, je weet wat er écht speelt. 

In samenwerking met collega's en diverse partijen worden gerichte activiteiten en projecten 
ontwikkeld die de maatschappelijke participatie van inwoners stimuleren, waarbij vroeg-signalering 
en preventie de sleutelwoorden zijn. 

Je richt je hierbij steeds op het versterken van de eigen- en gezamenlijke kracht en het initiatief van 
inwoners, het verbinden van inwoners onderling. Door je goede contacten met andere partijen in 
het sociaal domein kun je bovendien makkelijk schakelen en inwoners met de juiste hulpverlening, 
instanties of partners verbinden. 
  



 

Wat kan jij verwachten 

➢ Een uitdagende en zelfstandige baan in een professionele organisatie die zich inzet 
voor het welzijn van inwoners in Wijchen en Druten en zich volop innovatief aan het 
ontwikkelen is.  

➢ Veel ruimte voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. 
➢ Een prettige werkomgeving met betrokken, bevlogen collega's. 
➢ Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk. 
➢ Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie om daarna te verlengen 

voor onbepaalde tijd. 
➢ De vrijheid om je dag zelf in te delen. 

Wat kunnen wij van jou verwachten 

➢ Je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding en aantoonbare succesvolle ervaring 
met soortgelijke taken. 

➢ Je bent een verbinder, kan goed schakelen met andere partijen in het sociale 
domein, je bent goed in het ontwikkelen en onderhouden van relevante netwerken. 

➢ Je beschikt over analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften in een plan 
van aanpak voor inwonersondersteuning. 

➢ Je bent een sociaal ondernemer: Je ziet kansen, bent creatief en innovatief, je kan 
mobiliseren en activeren en, hoewel je ook een teamplayer bent, zet je op 
zelfstandige en eigen wijze het opbouwwerk neer. 

➢ Je staat stevig in je schoenen, laat je niet snel uit het veld slaan of ontmoedigen. 
➢ Je bent ambitieus en resultaatgericht, maar verliest nooit uit het oog dat het 

eigenaarschap bij de inwoners ligt. Zij houden zelf de regie en zijn verantwoordelijk 
voor de uitkomst. Je zorgt ervoor dat de inwoners het zelf doen. 

➢ Je bent in staat om mede met de inzet van vrijwilligers en stagiaires nieuwe 
activiteiten en diensten te ontwikkelen en deze te begeleiden. 

Het betreft een functie voor 24 – 36 uur per week, salariëring is gebaseerd op schaal 8 conform CAO 
Sociaal Werk en afhankelijk van ervaring. 

Wil je meer informatie over deze vacature? Dan kun je contact opnemen met Annette Nijhuis, 
directeur bestuurder Stichting MeerVoormekaar, telefoonnummer 06 4765 8564. 

Sollicitaties voorzien van cv en uitgebreide motivatiebrief kunnen vóór 1 september 2022 verzonden 
worden naar Annette Nijhuis , a.nijhuis@meervoormekaar.nl, o.v.v. vacature sociaal werker. De 
selectiegesprekken vinden plaats op 8 september 2022. 
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