
 

 

Leg relaties waar deze niet vanzelf ontstaan 

 

Sociaal Werker met specialisme Sociaal Makelaar Jeugd en 

Volwassenen 
32 uur | HBO | tijdelijk contract met optie tot verlenging | schaal 8| ruimte voor 

persoonlijke ontwikkeling 

 

Onafhankelijk van de vraag of situatie ben jij als sociaal makelaars onderdeel van de wijk. 

Jouw werk is gericht op het leggen van relaties waar die niet vanzelf ontstaan. Jij leidt toe 

naar voorzieningen en activiteiten in de wijk en ondersteunt bij uitbreiding van sociale 

netwerken van bewoners (familie, vrienden, buurt) zodat niemand er alleen voor staat. Jij 

kent 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!  

 
Wat ga je doen? 

• Je zorgt voor sociale verbindingen (inwoners, vrijwilligers, scholen, professionals etc.) 

in een wijk via present werken en het verwerven en gebruiken van inzicht in de 

sociale kaart van een werkgebied; 

• Je creëert welzijnsarrangementen op maat voor inwoners die worden doorverwezen 

door gemandateerde professionals; 

• Je activeert bewoners waar het goed mee gaat door hen in contact te brengen met 

inwoners in een kwetsbare situatie; 

• Je begeleidt inwoners met een initiatief begeleiden naar een inwoner, vrijwilliger, 

professional die de het initiatief kan ondersteunen en/of meehelpen uitvoeren; 

• Je bent ambassadeur zowel binnen als buiten MeerWaarde voor het leggen van 

duurzame verbindingen in de samenleving. 

 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld Social Work, MWD) en 

enkele jaren passende werkervaring.  

• Je hebt 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; 



 

 

• Je hebt een outreachende stijl van hulpverlening, enthousiasme en openheid; 

• Je staat stevig in je schoenen bij de samenwerking met verschillende 

netwerkpartners; 

• Je bent ondernemend, onderzoekend, creatief en hebt lef om een andere aanpak uit 

te proberen; 

• Je maakt makkelijk contact en is in staat om een vertrouwensband op te bouwen 

met inwoners; 

• Je haalt voldoening uit aanwezigheid in de wijk en je presenteert jezelf soepel naar 

(vrijwillige) organisaties; 

• Je 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; 

• Je hebt ervaring in het werven, aansturen en begeleiden (enthousiasmeren) van 

vrijwilligers; 

 
Wat bieden wij?  

• Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis 

in te zetten en verder te ontwikkelen. 

• Een tijdelijk contract met optie op verlenging.  

• Arbeidsvoorwaarden conform cao Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.867,- 

maximaal € 4.086,- bruto o.b.v. 36 uur). 

• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel 

keuzebudget waarmee je je arbeidsvoorwaarden af kunt stemmen op je persoonlijke 

wensen en behoeften. En een loopbaanbudget, dat individueel maatwerk mogelijk 

maakt om blijvend te werken aan je duurzame inzetbaarheid. 

 

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 Sander van Eunen, interim manager primair proces, 023 – 569 88 88 of kijk op onze 

website www.meerwaarde.nl. 

 

Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste. 
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