
 

 
 

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.  
 

Ter ondersteuning van het primaire proces zoeken wij op korte termijn een 

 

Manager / coach 
26 uur per week 

 

Het doel: 

 

Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen onze organisatie 

volgens de Deep Democracy methode.  

 

De opdracht is: 

 

 Opereren als sparringpartner met de directeur-bestuurder op het gebied van inhoudelijke 

vraagstukken in het sociale domein; 

 Je bent samen met de sociaal werkers in de thema’s Talentontwikkeling, Meedoen en 

Vitaliteit verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het operationeel beleid. Je 

coördineert en draagt zorg voor de realisatie van de werkzaamheden binnen het team op 

basis van de werkplannen.; 

 In deze leidinggevende functie, waarbij het vanuit Deep Democracy coachend en 

begeleidend werken centraal staat, ga je onder meer de werkzaamheden verdelen en 

plannen, meehelpen bij het stellen van prioriteiten en mee bewaken van de kwaliteit van de 

werkzaamheden; 

 Profileren van de organisatie en netwerken opbouwen en continueren.  

 

Je gaat: 

 

 Onze sociaal werkers inspireren, coachen en ondersteunen en je laat je ook door hen 

inspireren; 

 Onze visie steeds verder doorontwikkelen en uitdragen, innovatie en veranderingen 

managen; 

 Leren werken met de Deep Democracy methode en volgt deze vrij maar consequent; 

 Onze recent opgedane ervaringen met andere manieren van werken vertalen naar kansen 

voor de toekomst; 

 Zowel inhoudelijk als organisatorisch voortdurend vernieuwen en meegroeien met politiek 

maatschappelijke ontwikkelingen; 

 Draagvlak creëren, zowel intern als extern, voor innovaties en doorontwikkeling, door co-

creaties te bouwen; 

 De ontwikkeling van alle mogelijkheden op het vlak van social media volgen en eventueel 

implementeren. 



 

 
 

Je brengt mee: 

 

Je bent een positief ingestelde en resultaatgericht persoon met een brede leidinggevende ervaring 

in het sociale domein. Je kan en wil op veelzijdige manieren communiceren, en gaat graag op zoek 

naar nieuwe inzichten, andere meningen. Je zoekt diversiteit en de kracht van het verschil en je weet 

daarin ook te verbinden. 

 

 Je bent een daadkrachtige en oplossingsgerichte professional met een relevante  

hbo-opleiding en een toekomstgerichte kijk op sociaal werk; 

 Je beschikt over een analytisch denkvermogen; 

 Je bent een verbinder met goede communicatieve en sociale vaardigheden; 

 Je weet om te gaan met bestuurlijke en maatschappelijke druk; 

 Je schrijft graag, bent sterk in woord en geschrift, en je gebruikt beelden in je werk; 

 Je bent iemand die ertegen kan dat het werk er vandaag anders uit kan zien dan gisteren, 

maar ook de balans tussen vernieuwing en stabiliteit steeds weet te vinden; 

 Je hebt een ondernemende en innovatieve instelling; 

 Je kan zowel een team als individuele teamleden coachen in een samensturende 

organisatie; 

 Je bent een persoon met een optimistische, betrokken houding, een “critical friend”; 

 Je hebt affiniteit met de Achterhoek en Liemers, je ziet kansen in een gemeente met veel 

kernen. 

 

Heb je zin in een nieuwe ervaring? 

 

Wij bieden: 

 

 Betrokken, enthousiaste en gemotiveerde collega’s; 

 Een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor ontwikkeling; 

 Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een langere termijn; 

 Een inschaling volgens de CAO Sociaal Werk. 

 

Meer weten of solliciteren: 

 

Voor meer informatie over Welcom kijk op www.iedereenwelcom.nl.  
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pascal van der Maas op  
06-13303173 . App graag je naam als hij even niet bereikbaar is. 
 
De sollicitatietermijn sluit op 15 juni 2020.  
Je kunt je sollicitatie sturen aan: sollicitaties@welcommail.nl t.a.v. Pascal van der Maas. 
De eerste gesprekken zullen eind juni plaatsvinden, waarschijnlijk met ZOOM. 
De tweede gesprekken voeren we begin juli 2020. 
 
 

http://www.iedereenwelcom.nl/
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