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

in de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, per 1 januari 2021 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 1 september 2020 (of zo spoedig mogelijk daarna) is Stichting Welzijn en 
Dienstverlening (SWD) voor de maatschappelijke ondersteuning van statushouders die in het 
werkgebied komen wonen op zoek naar twee:  
 

Sociaal Werkers Integratie en Inburgering 
Eén voor 17 uur per week en één voor 13 uur per week, 

beiden tijdelijk, tot 1 september 2021.  
Het aantal uur per week kan toenemen wanneer er  

nieuwe statushouders in de gemeente worden geplaatst.   
 

De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum hebben een plan van aanpak opgesteld met 
betrekking tot de inburgering en integratie van statushouders. Het betreft zowel de uitvoering van 
de wettelijke taken (begeleiding bij huisvesting en de maatschappelijke begeleiding) als niet 

wettelijke taken (de organisatie van) spreekuren, taalles door vrijwilligers en fietsles). Verder zijn 
er tijdelijk (voor een jaar) extra middelen beschikbaar om de integratie en participatie van 

statushouders te versterken. Bij de uitvoering van het werk spelen ambassadeurs, vrijwilligers en 
stagiaires een belangrijke rol. De ondersteuning is erop gericht dat statushouders uiteindelijk 
zelfstandig hun weg in Nederland kunnen vinden. 
 
De taken zijn: 

- Uitvoering geven aan alle voorkomende werkzaamheden betreffende de maatschappelijke 

begeleiding en spreekuren. Hiertoe behoren o.a. het inventariseren van de vragen en 
behoefte tijdens gesprekken, het opstellen van een individueel trajectplan, 
informatieverstrekking over relevante zaken, werken volgens de afspraken in het 
draaiboek, het uitvoeren van de gemaakte afspraken en het bekend maken met reguliere 
ondersteuning; 

- Realisering van de huisvestingstaakstelling namens de (toekomstige) gemeente Eemsdelta 
en waar nodig uitvoeren; 

- Het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van bijeenkomsten in het kader van de 
participatieverklaring; 

- Het mee-ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van de integratie en 
participatie in het kader van het projectplan; 

- Het werven, begeleiden en scholen van vrijwilligers; 
- Het werven en begeleiden van stagiaires; 
- Het mede up-tot-date houden van het draaiboek en de webpagina. 

 
Wij verwachten: 

- Een afgeronde HBO-opleiding op het gebied van sociaal werk, bij voorkeur MWD, SPH of 
SJD; 

- Relevante werkervaring;   
- Affiniteit met de doelgroep; 
- Kennis van de sociale kaart in het werkgebied; 
- Kennis op het gebied van relevante (sociale) wet- en regelgeving; 
- Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van statushouders, het 

onderhouden van contact met externe instanties en collega’s in het werkgebied; 
- Inlevingsvermogen om de statushouder, de vrijwilliger en stagiaires te begeleiden; 
- Creativiteit om de statushouder te ondersteunen bij het proces van integratie en 

inburgering, zoals het vinden van een passende dagbesteding en alles wat daar voor nodig 

is; 
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 

 
Wij bieden: 

- Een aanstelling van een jaar. Verlenging behoort tot de mogelijkheid, bij goed functioneren 
en doorlopende financiering. Naar verwachting zal er dan minder uur beschikbaar zijn 
omdat het project stopt. 

- Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8, 
afhankelijk van ervaring en opleiding minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per 
maand op basis van 36 uur per week; 



- Werkbegeleiding en collegiale ondersteuning  

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

 

Solliciteren en informatie 
Meer informatie over Stichting Welzijn en Dienstverlening staat op onze website, www.s-w-d.nl. 
Voor meer informatie over de vacature kun je op dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 
12.00 uur contact opnemen met Marca Vos, tel: 0596 - 650 787. Je motivatiebrief en CV 
ontvangen we graag uiterlijk op 19 augustus 2020 per mail: werken@s-w-d.nl, onder vermelding 
van SW I&I. Geef in de brief aan of je een van vacatures ambieert of (alleen) beiden. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 27 augustus.  

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