
 
 
 
 
 
 
 
Welzijn De Meierij is een professionele organisatie voor sociaal werk in de gemeente 
Meierijstad voor met name de dorpskernen Schijndel en Sint-Oedenrode. 
Wij zetten ons dagelijks in om mensen, van jong tot oud, mee te laten doen in het 
maatschappelijk leven en stimuleren hen om gebruik te maken van hun directe sociale 
omgeving. Wij versterken wijken en buurten en werken aan meer veerkracht van mensen in 
een kwetsbare positie. We doen dit op een proactieve manier en werken daarbij samen met 
collega (welzijns)organisaties. Wij werken vraaggericht en ondersteunen zolang als nodig is, 
om daarna los te laten. Zo ontstaat ruimte voor vernieuwing en eigen initiatief. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat iedere burger talenten heeft en kan putten uit eigen kracht. Op 
deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk!  
 
Ben jij enthousiast, word je blij van nieuwe uitdagingen en neem je graag initiatief dan zijn wij 
op zoek naar jou!  
 
Welzijn De Meierij is met ingang van 1 juli 2021,  mede in het kader van 
zwangerschapsvervanging, op zoek naar een ervaren 
 

Sociaal werker  
 

Met als specifiek aandachtsgebied mantelzorg- en ouderenondersteuning voor 32 à 36 uur 
per week voor Sint-Oedenrode en Schijndel.  
 
Functiekenmerken; 
- Je signaleert, agendeert en pakt met samenwerkingspartners leefbaarheidsvraagstukken  

(zoals eenzaamheid, dementie, mantelzorgvraagstukken) op, waarbij je als schakel 
functioneert tussen verschillende partijen;  

- Je herkent talenten en mogelijkheden van inwoners en stimuleert inwoners om deze in 
te zetten voor hun directe omgeving;  

- Je biedt individuele hulp- en ondersteuning aan inwoners door o.a. hun netwerk te 
versterken en hun participatiemogelijkheden te vergroten; 

- Je biedt omgevings- en samenlevingsgerichte ondersteuning o.a. door vrijwilligers en 
bewonersinitiatieven te stimuleren en te coördineren; 

- Je werkt samen met collega’s vanuit het gebiedsteam. 
 
Taken 
- Je coördineert en begeleidt de niet geïndiceerde dagbesteding; 
- Je coördineert en begeleidt vrijwilligersgroepen; 
- Je matcht vraag en aanbod door het inzetten van vrijwilligers om eenzaamheid te 

verminderen en mantelzorgers te ontlasten; 
- Je werkt samen met huisartsen als welzijnscoach vanuit het project Welzijn Op Recept; 



- Je coördineert de werkgroep dementievriendelijk Schijndel; 
- Je biedt mantelzorgondersteuning door o.a. huisbezoeken, het ontwikkelen en 

aanbieden van cursussen en respijtzorg, lotgenotencontact en waarderingsactiviteiten; 
- Je ontwikkelt samen met netwerkpartners nieuwe concepten of initiatieven om onze 

dienstverlening te verbeteren; 
 
Wij vragen 
- je beschikt over een HBO opleiding; 
- je bent toegankelijk en je beweegt je zichtbaar en actief onder inwoners en organisaties; 
- je hebt kennis en ervaring binnen het sociaal werk met name op het gebied van 

ouderenproblematiek en mantelzorgvraagstukken;  
- Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;  
- Je bent flexibel en stressbestendig; 
- Je bent ondernemend. 
 
Ons aanbod 
- een team met enthousiaste collega’s; 
- een uitdagende werkomgeving met veel ruimte voor zelfstandig werken; 
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden;  

 
Arbeidsvoorwaarden 
- de functie betreft minimaal 32 maximaal 36 uur per week; 
- er wordt een tijdelijk contract aangeboden vanaf 1 juli 2021 voor de duur van het 

zwangerschapsverlof t/m december 2021; 
- inschaling volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8; 

 
Sollicitatieprocedure  
Herken je jezelf in bovenstaande omschrijving en wil je solliciteren?  Stuur dan uiterlijk 21 
mei a.s. jouw motivatiebrief en CV ter attentie van Trix Cloosterman, per e-mail naar 
info@welzijndemeierij.nl.  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Trix Cloosterman of 
Monique Wolters tel 073-5441400. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.  
 
Welzijn De Meierij 
Steeg 9f 
5482 WN Schijndel 
www.welzijndemeierij.nl 
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