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

in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Vanuit verschillende disciplines 
ondersteunen ruim 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 - Opbouwwerk 
24 uur per week, tot 1 januari 2021 

 

Stichting Welzijn en Dienstverlening is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

opbouwwerk in gemeente Delfzijl (Delfzijl Noord). In verband met (tijdelijke) uitbreiding zijn we 

hiervoor op zoek naar een enthousiaste ondernemende collega.  

De taken zijn: 

- het ondersteunen van bewonersinitiatieven 

- vanuit de gemeentelijke gebiedsvisie en de aardbevingsproblematiek inwoners 

ondersteuning bieden op fysieke en sociale thema’s in de buurt 

- Deelname aan het wijkteam (gericht op veiligheid) i.s.m. ketenpartners 

- 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 

om hiermee een fijne, veiliger, groene en schonere 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 

- samen met inwoners, gemeente en/of andere partners deze plannen kan uitvoeren 

- 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 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 € 2.627,- en maximaal € 3.742,- 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 Jirsi van Riemsdijk 
(opbouwwerker) tel: 0596 - 650 787. Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk op 27 
januari 2020 per mail: r.muilerman@s-w-d.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 februari 
in de middag.  
 
Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. Detachering is een optie, maar 
heeft op voorhand niet de voorkeur. Ook van kandidaten via een detacheringsbureau verwachten 

we een motivatiebrief. 
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