
 
Wij zoeken een: 
 

Sociaal Cultureel Werker 3 
Leefbaarheid - Kern Contactpersoon 
16-20 uur per week 

 
Welzijns- en cultuurorganisatie Welcom, gevestigd en werkzaam 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. Bij Welcom werken ongeveer 30 medewerkers en vele vrijwilligers.  
 
Doel: 
Je bent als de spil in de kernen van Montferland breed inzetbaar. Je draagt bij aan een leefbare 
omgeving waarin iedereen mee kan doen en inwoners met vragen op weg worden geholpen. Dat 
betekent dat je individuele vragen probeert te vertalen naar nabije netwerkoplossingen, versterken 
van eigen kracht en collectieve oplossingen. 
Als SCW’er met de rol van Kern Contactpersoon werk je samen met de andere kerncontactpersonen 
en collega’s die gebiedsgericht werken. Ook werk je samen met de kerncontactpersonen van het 
Sociaal Team Montferland. 
 
Wat ga je doen? 

 Aanwezig zijn in de wijk en aansluiten bij waar mensen in de wijk elkaar ontmoeten of mee 
bezig zijn; 

 Het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven die bijdragen aan leefbare buurten; 

 Zorgen dat het aanbod van laagdrempelige zorg/welzijn, algemene voorzieningen en 
andere ondersteuningsmogelijkheden goed zichtbaar en vindbaar zijn voor inwoners; 

 Het verbinden van inwoners onderling (hulpvrager en hulpbieder); 

 Samenwerken met verschillende partijen zoals bewoners, de seniorenconsulenten, het 
sociaal team, zorgpartijen ed.; 

 Het actief (weer) meedoen van inwoners motiveren en stimuleren; 

 Een globale wijkanalyse maken.  
 

Wat vragen wij? 

 Een ervaren professional met een relevante HBO-opleiding, met een heldere kijk op sociaal 
werk, maatschappelijke ondersteuning en een vernieuwende visie op welzijnswerk; 

 Een professional die uitgaat van mogelijkheden en kansen in plaats van problemen en 
belemmeringen; 

 Iemand die er tegen kan dat het werk er vandaag anders uit kan zien dan gisteren; 

 Iemand die samenwerking zoekt en onderhoudt en gezamenlijke doelen nastreeft; 

  Iemand die het leuk vindt om zowel (methodisch)met de individuele inwoner als ook met 
groepen inwoners te werken; 

 Iemand die een optimistische, betrokken houding heeft met een creatief denkvermogen en 
een analytische inslag; 

 Uitstekende sociale en mondelinge vaardigheden. 
 



 
Wij bieden jou: 

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 

Op de functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing, salarisschaal 8 behorend bij de functie Sociaal 

Cultureel Werker 3. Salaris en aanstelling zijn afhankelijk van opleiding en ervaring.  

 

Informatie: 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Pascal van der Maas, telefoonnummer 
0316 223520.  
 

Interesse? 

Solliciteer voor 29 juni 2020 via de mail door een motivatiebrief en een CV te sturen, gericht aan 

directeur-bestuurder Pascal van der Maas, mailadres: sollicitaties@welcommail.nl. 

 

De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen begin juli plaatsvinden en worden gehouden via Zoom. 

De tweede ronde sollicitatiegesprekken vinden medio/eind juli plaats in het Albertusgebouw in 

Didam. 
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