
 

Stichting De Welle zoekt een:   
 

Zelfstandige  

sociaal werker  
 
voor 24-32 uur per week 
 
Zie jij kansen en kun jij wensen en behoeften van inwoners vertalen naar 
projecten en activiteiten? Weet jij mensen te mobiliseren, te activeren en waar 
nodig te ondersteunen? Word je enthousiast van het werken met 
verschillende doelgroepen, maar heb je vooral affiniteit met senioren? Dan 
ben jij de sociaal werker die wij zoeken! 
 
Als netwerker werk je daarnaast nauw samen met externe partijen, zoals de 
Gemeente Hellendoorn, Gemeente Wierden, bibliotheken, zorgprofessionals, 
wijk- en buurtverenigingen en sport- en beweegaanbieders in beide 
gemeenten. 
 
Preventie, langer zelfstandig thuis wonen, voorkomen en verminderen van 
eenzaamheid en het stimuleren van een gezonde leefstijl zijn belangrijke 
thema’s. Daarbij werken we vanuit de methodiek Positieve gezondheid.  
 
Jouw taken zijn o.a.  
• Signaleren van wensen, behoeften, problemen en ambities van inwoners en 

het creëren van praktische oplossingen en aansprekende activiteiten. 
• Initiëren, opzetten en ondersteunen van wijk- en buurtwerk in beide 

gemeenten. 
• Opzetten en uitvoeren van activiteiten en projecten conform jaarplan. 
• Begeleiden van vrijwilligers. 
 
Wat wij vragen: 
• Relevante opleiding op Hbo-niveau, bijvoorbeeld Social Work.  
• Ondernemend in het signaleren van en inspelen op ontwikkelingen.  
• Ervaring en affiniteit met wijkgericht werken. 
• Ervaring en affiniteit met het werken met vrijwilligers. 
• Goede organisatorische en communicatieve kwaliteiten. 
• Flexibele instelling. 
• In bezit van rijbewijs B. 
 
Wat wij bieden: 
 Een prettige werksfeer met interessante uitdagingen en een open cultuur. 
 Salaris conform CAO Sociaal Werk en afhankelijk van ervaring. 
 Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB). 
 

Stichting De Welle is een 
maatschappelijke onderneming die 
een bijdrage levert aan het welzijn van 
jong en oud, waardoor meer mensen 
(langer) kunnen meedoen aan de 
samenleving. 
 
De Welle wil hulpvragen van 
individuen en groepen adequaat 
beantwoorden, waarbij 
verantwoordelijkheid voor de eigen 
leefsituatie en vergroting van de 
zelfredzaamheid centraal staat. 
  
Is deze functie jou op het lijf 
geschreven? Dan zien we je sollicitatie 
graag tegemoet! Stuur je 
motivatiebrief en cv vóór 16-09-2022 
naar Wiejanca De Vries 
(w.devries@stichtingdewelle.nl) 
Wil je meer weten over deze functie? 
Neem dan contact op met Kitty van 
der Steege op 06-12216966 bereikbaar 
van dinsdag t/m donderdag. 
 
De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op 21 en 22 september 2022. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


