
 

  
 

          
Vacature 
 
Vrijwilliger spreekuur 
Bureau Sociaal Raadslieden 
      
                                 
  
De organisatie 
Het Bonkelaarhuis is een laagdrempelige voorziening waar de inwoners van Sliedrecht terecht 
kunnen met al hun ideeën en vragen binnen het sociale domein; jeugd & gezinshulp, zorg & 
welzijn, werk & inkomen.  
In het Bonkelaarhuis werkt Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) samen met diverse 
organisaties. Werken bij SWS in Het Bonkelaarhuis en/of op locatie in wijken van Sliedrecht 
betekent: een dynamisch werkveld, veel contact met inwoners en andere organisaties, een 
enthousiast team van collega’s, een grote mate van zelfstandigheid, maar bovenal een 
waardevolle bijdrage leveren aan de Sliedrechtse samenleving. Zie voor meer informatie ook 
www.bonkelaarhuis.nl 
 
De functie  
SWS zoekt per direct nieuwe vrijwilligers voor het spreekuur van het Bureau Sociaal 
Raadslieden. Het Bureau Sociaal Raadslieden geeft gratis informatie en advies en concrete hulp 
bij sociaal juridische vragen en problemen op het gebied van onder andere: 
wonen; uitkeringen en sociale voorzieningen; belastingen (zorg- en huurtoeslag); familierecht; 
arbeidszaken; consumentenzaken; vreemdelingenzaken; schulden en kwijtscheldingen. 
Daarnaast helpt het Bureau Sociaal Raadslieden bij het schrijven van brieven, het invullen van 
formulieren of het leggen van contact met een instantie.  
Het Bureau Sociaal Raadslieden is bedoeld voor alle inwoners van Sliedrecht en de 
dienstverlening is kosteloos. De spreekuren vinden plaats op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 
13.00 uur in het Bonkelaarhuis.  
 
Het profiel 
Vind jij het leuk om je ervaring en kwaliteiten actief in te zetten voor de samenleving? 
Spreekt het je aan om samen met andere vrijwilligers in een leuk team je verder te ontwikkelen? 
Ben je in staat om mensen te ondersteunen met uiteenlopende achtergronden en te versterken in 

zelfredzaamheid? 

Heb je kennis van wet- en regelgeving of heb je een sociaal/juridische achtergrond? 

Ben je administratief en digitaal vaardig? 

 

Wanneer jij je aangesproken en uitgedaagd voelt door deze vragen, dan zoekt SWS jou als 

vrijwilliger bij het Bureau Sociaal Raadslieden voor de inwoners van Sliedrecht. Uiteraard word je 

goed begeleid en ingewerkt.  

Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Amber Engelsman, 

a.engelsman@bonkelaarhuis.nl | 0184 420 539 

 

Solliciteren 

Interesse? We nodigen je uit om op deze vacature te reageren en ontvangen je motivatiebrief 

graag via a.engelsman@bonkelaarhuis.nl onder vermelding van ‘Vacature vrijwilliger BSR 2021’.  

http://www.bonkelaarhuis.nl/

