Sociaal Makelaar
24-32 uur | HBO | tijdelijk contract met optie tot verlenging | schaal 8| ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling

‘Sociaal makelaars verbinden bewoners en organisaties binnen wijken aan elkaar omdat
sociale contacten essentieel zijn voor het ervaren van gezondheid en geluk van mensen.
Onafhankelijk van de vraag of situatie zijn sociaal makelaars onderdeel van de wijk. Het werk
is gericht op het leggen van relaties waar die niet vanzelf ontstaan. Sociaal makelaars leiden
toe naar voorzieningen en activiteiten in de wijk en ondersteunen bij uitbreiding van sociale
netwerken van bewoners (familie, vrienden, buurt) zodat niemand er alleen voor staat.
Sociaal makelaars kennen de wijk en de sociale kaart als geen ander.‘
Als sociaal makelaar ben je onderdeel van een multidisciplinair gebiedsteam van sociaal
werkers, generalisten met specifieke aandachtsgebieden. Je hebt te maken hebt met
inwoners van 0 tot > 100 jaar met verschillende (hulp)vragen. Hierin pak je vragen op en help
je inwoners weer op weg.
Je werk is tevens gericht op de samenleving, 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!
Het Werk
• Sociale verbindingen (inwoners, vrijwilligers, professionals) in een wijk tot stand
brengen via present werken en het verwerven en gebruiken van inzicht in de sociale
kaart van een werkgebied;

•

Creëren van welzijnsarrangementen op maat voor inwoners die worden
doorverwezen door gemandateerde professionals;

•

Activeren van bewoners waar het goed mee gaat door hen in contact te brengen met
inwoners in een kwetsbare situatie;

•

Inwoners met een initiatief begeleiden naar een inwoner, vrijwilliger, professional
die de het initiatief kan ondersteunen en/of meehelpen uitvoeren;
Ambassadeur binnen en buiten MeerWaarde voor het leggen van duurzame
verbindingen in de samenleving.

•

Van kandidaten verwachten wij
• Een relevante, afgeronde hbo-opleiding (bijv. Social Work, MWD);
• Kennis van methodieken, wijk- groeps- en individueel gericht;
• Je weet je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken, ook in wijk- en
groepsanalyses, rapportages en registraties;
• Outreachende stijl van hulpverlening, enthousiasme en openheid;
• Je staat stevig in je schoenen bij de samenwerking met verschillende
netwerkpartners;

•
•
•
•
•
•
•

Is ondernemend, onderzoekend, creatief en heeft lef om een andere aanpak uit te
proberen;
Maakt makkelijk contact en is in staat om een vertrouwensband op te bouwen met
inwoners;
Geniet van en haalt voldoening uit aanwezigheid in de wijk en presenteert zich
soepel naar (vrijwillige) organisaties;
Blinkt uit in samenwerking met alle relevante domeinen, zoals de (lokale) overheid,
gezondheidszorg, bedrijfsleven etc.;
Je beschikt over relativeringsvermogen en een dosis humor;
Je beschikt over improvisatievermogen en bent niet snel van je stuk te brengen;
Ervaring in het werven, aansturen en begeleiden (enthousiasmeren) van vrijwilligers;

Wat bieden wij?
• Een tijdelijk contract met optie 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.
• (Financiële) 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 Mirjam van ’t Padje, manager primair proces, tel. 023-5698888.
Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.
Zelf, samen, sterker!
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers 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.’

