Vacature

Schoolmaatschappelijk werker
(24 uur)
De uitdaging
Vanuit het Bonkelaarhuis bieden we in Sliedrecht alle hulpverlening op het gebied van jeugd
& gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. Samen doen we wat nodig is voor de
inwoners van Sliedrecht.
Onze ambities zijn onder andere: het realiseren van een sterke sociale structuur, vormen van
een passend vangnet, versterken van vroegsignalering en vroeghulp, vraaggericht werken
en in samenhang, budgetbewust werken.
Als schoolmaatschappelijk werker bied je laagdrempelige hulp aan kinderen in de leeftijd van
0 tot 18 jaar en/of hun ouders. Zowel op de voorschoolse opvang, als het (regulier en
speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Je werkt op het snijvlak van de Jeugdwet en de
Wet passend onderwijs. Nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg, het
Jeugdteam en het voorveld is van groot belang.
Het is jouw passie om vroegtijdig te signaleren en interveniëren. Dit doe je in samenwerking
met ouders en school, gericht op het welbevinden van het kind. Samen met je collega’s
draag je bij aan het ontwikkelen van een sterk preventief aanbod voor de jeugdige inwoners
van Sliedrecht en hun ouders. Je bent gericht op preventie, kwaliteit en verbinding.
Deze vacature is opengesteld vanwege een toename van hulpvragen, waar middelen van
het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor worden ingezet.
Je rol
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•

•
•
•
•
•
•
•

Je biedt kortdurende hulpverlening, begeleiding en ondersteuning;
Je weegt af welk hulpaanbod passend is en fungeert zo nodig als casemanager bij de
inzet van specialistische hulpverlening, waarbij een integraal ondersteuningsplan
opgesteld moet worden. Je kijkt naar het volledige systeem en duidt de hulpvraag
binnen de context van het gezin, het netwerk en de school;
Je voert preventieve taken uit zoals het verzorgen van voorlichtingsavonden op
scholen voor ouders en/of leerkrachten en het geven van groepstrainingen aan
kinderen;
Je zorgt voor een goede samenwerking met de diverse samenwerkingspartners;
Je participeert actief in het ondersteuningsteam op de scholen;
Je realiseert een laagdrempelige toegang tot het Jeugdteam voor ouders, kinderen
en personeel op de diverse schooltypes;
Je zoekt afstemming tussen de Jeugdwet en de Wet passend onderwijs;
Je werkt zelfstandig, oplossingsgericht en methodisch;
Je draagt bij aan de ontwikkeling van het project E-Health (digitale hulpverlening).

Je kwaliteiten
•
•
•
•
•

Je beschikt over minimaal een afgeronde hbo-opleiding en bent geregistreerd bij het
passende beroepsregister (SKJ) of je bent bereid je te registreren;
Het werk is dynamisch en aan verandering onderhevig. Jij beschikt daarom over een
flexibele houding;
Je bent creatief en denkt in mogelijkheden, afgestemd op de vraag van de cliënt;
In het contact met kind, ouders, samenwerkingspartners lukt het jou om aan te
sluiten, te ondersteunen en/of verbinden. Je durft een standpunt in te nemen en
buiten de bestaande kaders te denken;
Analyseren en signaleren zijn aan jou toevertrouwd, waarbij je afweegt wat op de
vraag aansluit. Je onderschrijft de visie: Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

Onze tegenprestaties
Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het
volgende:
• Jouw werk doet er echt toe voor de inwoners van Sliedrecht;
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband
bij goed functioneren en beschikbare financiering;
• Een mooi salaris van maximaal € 3.961,- bruto in functieschaal (8) bij een 36-urige
werkweek conform de CAO Social Work;
• Opname in het pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW)
• Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit;
• Studiefaciliteiten: je bent de regisseur van jouw eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door
het volgen van een cursus of opleiding;
• Een werkomgeving met diverse functies onder één dak;
• Een flinke portie regie over je werk-privébalans;
• Waardering voor je frisse ideeën en een kritische houding;
• Ruimte om te groeien en experimenteren;
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Solliciteren
Overtuigd? Voel jij een klik? Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons
team en werk je mee aan onze ambities. Wees op tijd want solliciteren kan uiterlijk tot en met
13 mei 2022. Stuur ons je motivatie en CV naar info@bonkelaarhuis.nl t.a.v. mw. R. van
Meer.
Kijk voor nadere informatie over Het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Renée van Meer
(leidinggevende) via het algemene telefoonnummer van Het Bonkelaarhuis 0184 – 420 539.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne
kandidaat voorrang.
De gesprekken zullen op 24 mei 2022 plaatsvinden.

