
 

Stichting De Welle zoekt een:   
 

Sociaal werker  
 
voor 28 uur per week 
 
Heb jij hart voor mensen en ben je een verbinder? Weet jij mensen te 
mobiliseren, te activeren en waar nodig te ondersteunen? Word je enthousiast 
van het matchen van vrijwilligers en wil jij graag bijdragen aan de coördinatie 
van verschillende vrijwilligersdiensten? Dan maken wij graag kennis met jou! 
 
Als sociaal werker organiseer je zelfstandig activiteiten gericht op senioren en 
ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, zowel in de gemeente 
Wierden als in de gemeente Hellendoorn. 
 
Jouw taken zijn o.a.  
 Coördinatie van verschillende vrijwilligersdiensten zoals ANWB AutoMaatje, 

klussendienst, Mooi Meegenomen-bus 
 Verzorgen van programmering en inhoud van activiteiten binnen bestaande 

plannen 
 Matchen en begeleiden van vrijwillige maatjes  
 Uitvoerende taken en ondersteunen van sociaal werker 3 voor diverse 

diensten en activiteiten 
 Bijdragen aan de vormgeving en uitvoering van projecten 
 
We zoeken iemand: 
• Met een dienstverlenende MBO-opleiding, bij voorkeur Sociaal Werk  
• Met een klantgerichte en dienstverlenende instelling 
 Met sterke sociale vaardigheden voor het kunnen omgaan met diverse 

doelgroepen (specifiek senioren) 
 Met affiniteit voor vrijwilligerswerk 
 Die oog heeft voor de talenten van de vrijwilligers en dit kan matchen met 

de vraag vanuit de maatschappij 
 Die gestructureerd kan werken 
 Die ICT vaardig is (Office) en nieuwe systemen makkelijk kan aanleren 
• Met goede organisatorische en communicatieve kwaliteiten 
• Met een flexibele instelling 

 
Wat wij bieden: 
 Een prettige werksfeer met interessante uitdagingen en een open cultuur 
 Salarisschaal 6 conform CAO Sociaal Werk, inschaling afhankelijk van 

ervaring 
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk  
 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 15-11-2022 
naar Wiejanca De Vries 
(w.devries@stichtingdewelle.nl) 
Wil je meer weten over deze 
functie? Neem dan contact op met 
Marianne Pekkeriet op 0649314577 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 


