
Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk 

in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (per 1 januari gemeente Eemsdelta). Vanuit 
verschillende disciplines ondersteunen 40 collega’s inwoners in het werkgebied. Samenwerken, 
flexibel, toegankelijk en vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten van ons werk.   
Met ingang van heden is Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) op zoek naar een:  

 

Sociaal werker – Migranten opbouwwerk 
7 - 10 uur per week, tot 1 januari 2022 

 

De woningen in de Zandplatenbuurt-Noord in Delfzijl-Noord worden in het kader van de versterking 

vanwege de aardbevingen gedurende de komende jaren gesloopt. De inwoners uit die buurt 

verhuizen naar nieuwbouwprojecten verspreid over Delfzijl. Het is een meerjarig traject dat grote 

weerslag heeft op de inwoners die zich hiermee geconfronteerd zien en moeten verhuizen maar 

ook op de inwoners van de buurten waar deze nieuwbouw gerealiseerd wordt. Bestaande 

verbindingen tussen buurtgenoten verdwijnen en nieuwe zullen moeten ontstaan. Een goede start 

in de buurt kan maar één keer worden gemaakt. Om de inwoners daarbij te helpen heeft de 

gemeente Delfzijl, samen met de woningcorporatie een sociaal programma opgezet. Vanuit dit 

programma wordt door SWD inwoners (emotionele) ondersteuning geboden. Daarom zijn we op 

zoek naar een enthousiaste ondernemende collega, die samen met (nog te werven) ambassadeurs, 

specifiek voor de doelgroep migranten in de wijk hier vorm en inhoud aan willen geven. Naast deze 

functie is er in het kader van dit project ook een algemeen opbouwwerker, een maatschappelijk 

werker en een sociaal raadsman actief. 

De taken zijn: 

- Het werven en begeleiden van ambassadeurs 

- vanuit de gemeentelijke gebiedsvisie, de aardbevingsproblematiek en het sociaal 

programma inwoners ondersteuning bieden op sociale thema’s in de buurt 

- vragen ophalen door op inwoners af te gaan en deze middels bewonersinitiatieven of 

professionele ondersteuning op te lossen 

- opzetten/ondersteunen van structurele initiatieven, om de sociale samenhang te versterken 

in de oude en de nieuwe buurt te realiseren en de leefbaarheid verder te verbeteren. 

We zoeken iemand die: 

- in staat is om wensen, behoeften, ambities, problemen en kansen van inwoners vast te 

stellen en op basis daarvan en samen met de inwoners een plan kan opstellen zodanig dat 

de leefbaarheid en samenredzaamheid wordt vergroot 

- goed doorgronden van de hulpvraag door luisteren en  

- adequate ondersteuning geven of organiseren 

- samen met collega’s, inwoners, gemeente en/of andere partners plannen kan uitvoeren en 

zich er echt hard voor wil maken 

- een relevant netwerk heeft of kan opbouwen en onderhouden 

- (zelf)reflectief is op inhoud en eigen handelen 

- Open en transparant communiceert 

We vragen daarom: 

- HBO werk- en denkniveau en een afgeronde relevante HBO opleiding 

- Relevante ervaring is een pré 

- Affiniteit met en empathisch ten aanzien van de doelgroep 

- Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek 

- Kennis van groepsdynamische processen 

- Goede vaardigheid in de Nederlandse taal in woord en geschrift 

- Sociale vaardigheid, daadkracht en inlevingsvermogen voor het onderhouden van 

intensieve contacten met de doelgroep, diens leefomgeving en in- en externe netwerken 

- Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en diversiteit van meningen, 

perspectieven en tegenstellingen 

- Inzet op werktijden die passen bij de doelgroep en omstandigheden 



We bieden: 

- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8 

(afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per 
maand bij een full-time dienstverband.   

- Werkbegeleiding en collegiale ondersteuning  
- Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen  
- SWD is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.   

 

Informatie en solliciteren:  
Meer informatie over Stichting Welzijn en Dienstverlening staat op onze website, www.s-w-d.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Erik Meij (opbouwwerker) op 

maandag, dinsdag of woensdag van 9 tot 12 uur, tel: 0596 - 650 787. Je motivatiebrief en CV 
ontvangen we graag uiterlijk op 16 augustus per mail: werken@s-w-d.nl, onder vermelding van 
SW MO. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 augustus in de middag. Je hoort uiterlijk 
dinsdagochtend 18 augustus of je bent uitgenodigd.  
Een combinatie met de vacature Sociaal Werker Inburgering & Integratie behoort tot de 
mogelijkheden. Deze procedure loopt gelijktijdig maar heeft een andere sollicitatiecommissie. 
 

Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur.  
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs 
 

http://www.s-w-d.nl/
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