
 

vacaturenummer 2021.10   

Wijkwerker(s) specialisatie maatschappelijk werk 
 

24 – 32 uur per week 

Geloof jij dat je iemand verder helpt als je naast hem/haar staat en gezamenlijk optrekt in het zoeken naar 

oplossingen? 

Ben jij iemand die gebruik maakt van de unieke talenten van elk mens en uitgaat van de eigen kracht?  

Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

 

Werken in één van de 9 wijkteams in Almere is uitdagend, afwisselend en geen dag is hetzelfde. Het doel van de 

wijkteams is dat Almeerse bewoners naar eigen kunnen meedoen in de samenleving, ongeacht zijn of haar beperkingen 

en kunnen. Je richt je op het vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners van de wijk. Met als doel het voorkomen 

of uitstellen van een beroep op zwaardere zorg, dit door het bieden van passende en kortdurende begeleiding en 

ondersteuning.   

 

Binnen het wijkteam werk je samen met collega’s uit verschillende organisaties en weet je het netwerk optimaal te 

gebruiken. Je onderhoudt contacten met andere hulpverleners en indien nodig verwijs je door. Je legt actief de verbinding 

tussen het wijkteam en (maatschappelijke) partners. Met als uiteindelijke doel het bevorderen van gezondheid en welzijn. 

 

Binnen een wijk ben jij de ‘oren en ogen’ en vertaalt signalen in acties. Je start het werk met het eerste contact en luistert 

naar bewoners. Hierdoor bouw je een vertrouwensband op, die de basis vormt om hen verder te kunnen begeleiden.  

Je verheldert vragen en behoeften van bewoners in de wijk en begeleidt hen bij de uitwerking van hun oplossing.  

Je stimuleert:  

• bewoners in te zien waartoe ze in staat zijn (de versterking van de eigen kracht en zelfregie); 

• bewoners contact te leggen met anderen (netwerk vergroten); 

• bewoners waar ze steun vandaan kunnen halen (coping); 

• bewoners dat ze zelf betekenisvol voor een ander zouden kunnen zijn. 

 

Je zorgt voor het versterken van de betrokkenheid en participatie van bewoners en het verbinden van individuele en 

gemeenschappelijke vragen. Je stimuleert de verantwoordelijkheid en het oplossingsgericht gedrag. 

 

Functie-eisen 

• hbo diploma Social Work of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

• werkervaring en affiniteit met de doelgroep en het maatschappelijk veld 

• aantoonbare ervaring in het inventariseren, opstellen en vaststellen van een ondersteuningsplan 

• uitstekende sociale vaardigheden voor samenwerking en afstemming 

• veerkracht, het vermogen om te gaan met veranderende omstandigheden 

• coachende vaardigheden om deze gericht in te kunnen zetten op empowerment van inwoners 

• je kunt meerdere belangen overzien en je daartoe verhouden 

 

Bij De Schoor kun je rekenen op 

• jaarcontract met intentie tot verlenging. In het gesprek verkennen wij samen binnen welk wijkteam jij het beste past 

• flexibele werktijden 

• schaal 8 salaris min € 2.712,- en max € 3.864,- bruto per maand bij 36 uur per week 

• Cao Sociaal Werk met een individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris, welke je kan 

besteden aan het kopen van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing en/of het uitbetalen van extra salaris 

• een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling 

• een sociale en prettige werkomgeving 
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Enthousiast geworden? 

Ben jij die wijkwerker, specialisatie maatschappelijk werk die wij zoeken? 

Solliciteer dan via www.werkenbijdeschoor.nl met je motivatiebrief en cv. In je motivatiebrief beschrijf je waarom je 

geknipt bent voor deze functie en De Schoor. We maken graag snel kennis met geschikte kandidaten.  

De vacature blijft openstaan totdat deze vervuld is. 

  

Wil je eerst nog meer weten over deze vacature? Neem dan contact op met Diana van Vessem, teamleider 

Maatschappelijk Werk tel: 06-13298711. Zij is van 9 tot en met 30 augustus met vakantie.  

Tijdens haar vakantie kun je contact opnemen met Gonny Massa, Werkbegeleider Maatschappelijk Werk,  

tel: 06-55327196. 

  

Een referentiecheck en een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Het kunnen overleggen van 

een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal onderdeel zijn van een uiteindelijke aanstelling. 

 

De Schoor, Welzijn in Almere  

Je werkt bij De Schoor, een innovatieve en dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Samen met circa 270 collega's en 

honderden vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in 

Almere. Voor meer informatie over De Schoor kijk je op onze website. 
 


