
 

 

  
 

          

 
Vacature 

Verbindingsfunctionaris  
(16 uur)     
                                 
  
 
De uitdaging 
 
Vanuit het Bonkelaarhuis bieden we in Sliedrecht ondersteuning en hulpverlening op het 
gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. We doen dat niet alleen, 
we doen dat samen met alle andere partijen, die op deze terreinen actief zijn binnen 
Sliedrecht. Samen doen we wat nodig is voor de inwoners van Sliedrecht. 
Onze ambities zijn onder andere: het realiseren van een sterke sociale structuur, versterken 
van vroegsignalering en vroeghulp en het vormen van een passend vangnet. We werken 
vraaggericht, in samenhang en budgetbewust.  
 
Binnen Sliedrecht is er vanuit die ambitie ruimte voor het werven van een 
verbindingsfunctionaris.  
 
Doel van de functie 
Als verbindingsfunctionaris richt je je primair op jongeren / jong volwassenen met (risico op) 
verslavingsproblematiek. Aan jou de opdracht om de verbinding met deze jongere / jong 
volwassenen aan te gaan, tijdig de risico’s te signaleren en te interveniëren.  
De verbindingsfunctionaris heeft hierbij een coachende en begeleidende rol richting de 
jongere zelf en een signalerende, verbindende en sturende rol richting de organisaties die 
betrokken (kunnen) zijn of moeten zijn, o.a. de organisaties in het Bonkelaarhuis, de politie 
de gemeente, het jongerenwerk en andere vrijwilligersorganisaties.  
De verbindingsfunctionaris gaat letterlijk mee de straat op en zorgt ervoor dat de verbinding 
met de jongere wordt gemaakt en gehouden.  
Belangrijk is om uiteindelijk te komen tot concrete afspraken met de jongere, zijn/haar  
directe familie / netwerk en betrokken / te betrekken organisaties. De verbindingsfunctionaris 
denkt actief mee over de best passende ondersteuning en / of zorg, begeleidt de jongere / 
jong volwassene in het zorg- of ondersteuningstraject en onderhoudt hierover zo nodig 
contact met de direct betrokkenen bij de jongere.   
 

Je rol 
 

• Je benadert actief jongeren / jong volwassenen met (risico’s) op 
verslavingsproblematiek; 

• Je biedt ondersteuning en begeleidt de jongere/ jong volwassene; 

• Je weegt af welk (hulp)aanbod passend is en fungeert zo nodig als casemanager bij 
de inzet van (specialistische) hulpverlening op basis van een integraal 
ondersteuningsplan. Je kijkt naar het volledige systeem en duidt de hulpvraag binnen 
de context van het gezin, het netwerk (vrienden, familie) en de 
school/dagbesteding/werk; 
 
 



 

 

 

 
 

• Je voert preventieve taken uit zoals het informeren / voorlichting geven bv. op 
scholen voor ouders en/of leerkrachten, sportverenigingen, dit in samenwerking met 
de andere in Sliedrecht werkzame organisaties; 

• Je zorgt voor een goede samenwerking met de diverse samenwerkingspartners; 

• Je werkt zelfstandig, verbindend, oplossingsgericht en methodisch 
 
 
Je kwaliteiten 

 
Verbindend Je bent in staat om partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken; 
Proactief  Je weet ‘binnen’ te komen, als de situatie daarom vraagt; 
Flexibel Je werkt op tijden, dat de jongeren zich ‘buiten’ bevinden en op plekken waar     

de jongeren elkaar ontmoeten; 
Coachend Je bent is staat naast een jongere te gaan staan en hem/haar op weg te 

helpen; 
Overwicht Je hebt voldoende natuurlijk gezag om organisaties op gemaakte afspraken 

aan te spreken; 
Daadkrachtig Je bent in staat om een doorbraak of oplossing te forceren als dat nodig is; 
Bestendig  Je kunt omgaan met complexe en ingrijpende (gezins)situaties; 
Inventief Je durft een standpunt in te nemen en buiten de bestaande kaders te denken;  
 
Daarnaast: 

• Heb je kennis van en ‘of ervaring met het jeugddomein vanuit de zorg-, welzijns-, en / 
of veiligheidshoek; 

• Beschik je over minimaal een afgeronde mbo-opleiding, passend bij de functie; 

• Ben je in staat te reflecteren op je eigen handelen 
 

Positionering 

 
Je komt in dienst van de Stichting Sociaal team Sliedrecht, een van de organisaties die 
samen met andere Het Bonkelaarhuis invulling geven. 
Los van het werkgeverschap vanuit het Bonkelaarhuis, kan het werk op meerdere 
(werk)plekken worden uitgevoerd.  
De politiek / de gemeente hecht veel waarde aan deze functie en korte lijnen met de 
gemeente zijn voor deze functie erg belangrijk. 
 

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; 

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een salaris van maximaal € 3279,-- 
bruto in functieschaal (6) 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. Je hebt zelf de 
beschikking over je opleidingsbudget; 

 



 

 

 

 

 

 

• Een werkomgeving in het Bonkelaarhuis met diverse functies onder één dak; 

• Een flinke portie regie over de indeling van je werktijden; 

• Waardering voor nieuwe ideeën en een kritische houding; 

• Ruimte om te groeien en experimenteren; 

• Verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

 

Solliciteren  

 

Enthousiast? Heb je er zin in? Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons 
team en werk je mee aan onze ambities. 
Stuur ons je motivatie en CV via het sollicitatieformulier van Care & Able via deze link. 

https://careenable.easycruit.com/intranet/jeugdteams/vacancy/2754841/181285?iso=nl 

Kijk voor nadere informatie over Het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margret van Schie 
(manager) 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. 

https://careenable.easycruit.com/intranet/jeugdteams/vacancy/2754841/181285?iso=nl
http://www.bonkelaarhuis.nl/

