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Als sociaal werker participatie ondersteun je kwetsbare inwoners van de gemeente
Haarlemmermeer bij het versterken van hun positie binnen de maatschappij. Vanuit een
laagdrempelige benadering coördineer je de verschillende participatiecursussen, die aan met
name mensen met een migranten achtergrond worden aangeboden. Daarnaast begeleid je
vrijwilligers. Je draagt zorg voor inwoners in een participatietraject. Samen met de inwoner
zoek je passende manieren om weer deel te nemen aan de maatschappij. Je behoudt het
overzicht van het grotere geheel bij de verschillende vraagstukken over taal,
(vrijwilligers)werk, inburgering en opleiding.
Je werk is gericht op de community, collectieve voorzieningen en leefbaarheid. Je helpt
bewoners bij het initiëren, verbinden en ondersteunen van hun initiatieven. Je werkt daarbij
samen met bewoners en professionals uit de wijk. Je bent veel outreachend bezig!
Wat vragen wij?
•
Je bent in staat verbindingen te leggen tussen de leefwereld van de doelgroep en de systeemwereld van de hulpverlening.
•
Je bent een kei in netwerken; brengt relevante verbindingen in een wijk tot stand via het
verwerven en gebruiken van inzicht in de sociale kaart.
•
Je hebt een signaleringrol, verwijst door naar hulpverlening indien deze beter aansluit en bent
zichtbaar in de wijk en hierin flexibel inzetbaar op dagen, avonden en weekenden.
Van kandidaten verwachten wij tenminste
•
Een relevante, afgeronde hbo-opleiding (bijv. Social Work, MWD)
•
Kennis van methodieken, wijk- groeps- en individueel gericht.
•
Aantoonbare ervaring in de welzijnssector
•
Outreachende stijl van hulpverlening, enthousiasme en openheid.
•
Je weet je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken, rapportages en registraties.
•
Je beschikt over relativeringsvermogen en een dosis humor.
•
Je beschikt over improvisatievermogen en bent niet snel van je stuk te brengen.
Wat bieden wij?
• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met bij goed functioneren uitzicht op
verlenging.
• Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.780,maximaal € 3.961,- bruto o.b.v. 36 uur).
• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel keuzebudget.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Informatie en sollicitatie
Ben jij enthousiast om meteen te solliciteren. Dan zien we je relevante gegevens liever vandaag
dan morgen binnenkomen via sollicitatie@meerwaarde.nl
Liever eerst wat meer inhoudelijke informatie over de verschillende functies, neem dan contact
op met Margareth Megens, manager primair proces, tel. 023-5698888.

Zelf, samen, sterker!
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa 350
vrijwilligers. Meerwaarde draagt bij aan het welbevinden, en het prettig en gelukkig voelen van
inwoners in de Haarlemmermeer. Vanuit het motto: zelf, samen, sterker! Werkend in
samenhang en georganiseerd in gebiedsteams is MeerWaarde altijd dichtbij en goed
benaderbaar. De organisatie is ambitieus, denkt in kansen en richt zich op innovatie en
expansie. Dit jaar werd het kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’ behaald en recent ontving een
van onze collega’s de eervolle prijs ‘Sociaal werker van het jaar.’
Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.

