
 

VACATURE 
 

Sociaal cultureel werker 2/Activerend begeleider - 8 uur per week 

  
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. 
Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke 
uitval. Bij Welcom werken ongeveer 30 medewerkers en vele vrijwilligers.  

 
De Omslag 

Voor heel Montferland heeft Welcom een netwerk van laagdrempelige, algemene voorzieningen voor 

(kwetsbare) ouderen gerealiseerd. Deze voorzieningen zijn gericht op participatie en activering. Thema’s als 

eenzaamheid, zelfredzaamheid en vitaliteit spelen een grote rol.  

 

Verantwoordelijkheden  

De activerend begeleider werkt 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 activerend begeleider is verantwoordelijk voor het signaleren en bespreken 

van behoeften, drempels en ambities van deelnemers. Kerntaak binnen de Omslag is het begeleiden van twee 

groepen senioren op 2 ochtenden.   

  

Wij vragen:  

 MBO werk- en denkniveau (opleiding sociaal werk);  

 in staat zijn om binnen de kaders zelfstandig de aanpak en werkwijze te bepalen; 

 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;  

 

Ben jij die activerend begeleider? Beschik je over 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 in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar. Op de functie is de cao Sociaal Werk 

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?  

Solliciteer voor 15 augustus 2019 via de mail door een motivatiebrief en een CV te sturen, gericht aan  

Wilma van Lin (manager), mailadres: sollicitaties@welcommail.nl.  

Meer informatie is op te vragen bij Wilma van Lin (tot 25-07-2019) of Annelies Vruwink (vanaf 12-08-2019), 

telefoonnummer (0316) 22 35 20. 

Vanwege de vakantieperiode worden de sollicitatiebrieven in week 33 behandeld en worden de 

sollicitatiegesprekken na 20 augustus 2019 gepland.  
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