
Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve organisatie voor sociaal werk in de gemeenten 

Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Vanuit verschillende disciplines ondersteunen ongeveer 30 

sociaal werkers de inwoners in het werkgebied bij hun vragen op diverse levensdomeinen. 

Samenwerking, verbinding, ondernemend en dichtbij zijn de uitgangspunten in ons werk. 

Medewerkers van SWD werken in diverse projecten en activiteiten samen met instellingen en 

organisaties in het werkgebied. Zo ook in het kader van opvoed- en opgroeiondersteuning in 

samenhang met de inzet vanuit de gemeente (waar het gaat om ondersteuning op het gebied van 

het sociaal domein (Jeugdhulp, Wmo en ondersteuning vanuit werk en inkomen) .  

Samen met de scholen en integrale kindcentra in de kleine kernen van Delfzijl, is SWD met ingang 

van heden op zoek naar een 

Sociaal werker – Schoolmaatschappelijk werk 

16 uur per week, voor de duur van 1 jaar 

 

Beschrijving van de functie 

Je stimuleert de sociaal-emotionele ontwikkeling en het zelfstandig functioneren van leerlingen. Dit 

doe je door ondersteuning te bieden bij het oplossen, verlichten of hanteerbaar maken van 

psychosociale problemen die het leerproces en de sociale participatie van de leerling of dat van 

anderen, belemmeren. Je ondersteunt de leerkrachten en directeur op de werkvloer en je 

ondersteunt, adviseert, verleent kortdurende hulp en consultatie aan leerlingen en/of hun ouders 

en werkt op productieve wijze samen. Op deze wijze lever je een bijdrage aan het optimaliseren 

van het schoolklimaat, het bevorderen van de deskundigheid van de ondersteuning in het 

onderwijs, en de prestaties van de individuele leerling. Je bent sparringpartner voor de scholen en 

kindcentra en zult daar ook afwisselend aanwezig zijn. Waar nodig verwijs je de individuele leerling 

door naar het de gemeente (CJG)  of zet in samenhang met de school en het expertise team 

interventies in om de optimale school  en persoonlijke ontwikkeling te borgen.  De functie is (nog) 

niet vastomlijnd en zal al werkende weg vorm krijgen in samenwerking met je collega’s. 

 

Belangrijkste taken 

- Toegankelijke vraagbaak voor ouders met opvoed- en opgroeivragen 

- Vroegtijdig opsporen van ontwikkelingsstagnaties- en afwijkend  sociaal emotionele   

gedrag van een kind en het ondersteunen van leerkrachten en directeur bij het omgaan 

met dit gedrag 

- Snelle en kortdurende hulpverlening (+/- 5 gesprekken) ter voorkoming van inzet 

specialistische jeugdhulp en/of het gericht inzetten van preventieve en voorliggende 

voorzieningen 

- Nauw contact onderhouden met SWD gebiedsteam Delfzijl voor efficiënte doorverwijzing 

naar voorliggende voorzieningen  

- Nauw contact onderhouden met (en deelname aan) het aanmeldteam CJG voor efficiënte 

doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp 

- Nauw contact met het  expertise team vanuit het onderwijs 

 

 Benodigde competenties en kenmerken  
- Methodisch werken  
- Resultaat en oplossingsgericht  
- Samenwerken  
- Communicatief   

- Innovatieve houding om de functie en werkwijze vorm te geven  
- Sociale vaardigheid, daadkracht en inlevingsvermogen voor het onderhouden van 

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

- Beheersing van conflictsituaties  
- Analytisch vermogen voor het verhelderen van de wensen, behoeften, ambities, problemen 

en kansen van leerlingen, ouders en teamleden en de eigen rol als dienstverlener 

hierbinnen inschatten.  



- Integriteit voor het respectvol behandelen van de doelgroep en het zorgvuldig omgaan met 
hun gegevens.  

- Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen vereist in crisissituaties. 
- Expertise op het gebied van jeugdhulp in relatie tot onderwijs. 

 
Wij zoeken iemand met 

- Een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van sociaal werk, bij voorkeur maatschappelijk 
werk & dienstverlening 

- Relevante werkervaring 
- Kennis van werken in en met scholen 
- Kennis van de sociale kaart van en maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek in de 

regio 
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Affiniteit met jeugd in de basisschoolleeftijd en opgroeien en opvoeden 
- Zicht op en handelingsbekwaamheid bij achterliggende sociaal-emotionele en 

ontwikkelingsproblemen van kinderen en/of opvoed en ondersteuningsvragen van ouders. 
Dit bij voorkeur schoolnabij en preventief. 

- Visie op zelf- en samenredzaamheid van inwoners 
- De instelling tot samenwerking en in staat om een goed netwerk op te bouwen. 

 
Wij bieden 

- Collegiale ondersteuning, intervisie en casusbespreking 

- Werktijden in overleg 

- Reiskosten voor woon- werkverkeer en dienstreizen 

- Een aanstelling voor een jaar bij SWD 

- 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 fulltime dienstverband.  

- SWD is aangesloten bij  Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Ester Lohuis, directeur, 0596-

650 787. Je motivatiebrief met CV ontvangen we graag uiterlijk op 5 februari 2020 per mail: 

r.muilerman@s-w-d.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 27 februari. 

 

Deze procedure is zowel in- als extern. Bij gelijke geschiktheid heeft 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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