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Sociaal Raadsvrouw/-man (24 uur)  

Welzijnswerk Sliedrecht 

 

 

De organisatie 

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS) werkt met diverse organisaties samen in Het Bonkelaarhuis. 

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. 

 

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 1 oktober 2020 een Sociaal Raadsvrouw/-man. De Sociaal Raadsvrouw/-man werkt 

voornamelijk vanuit Het Bonkelaarhuis, hét startpunt voor informatie, advies en ondersteuning in Sliedrecht; 

het werk van de raadsman/vrouw maakt deel uit van de veelzijdige financieel en sociaal juridische 

dienstverlening voor bewoners.  

Je werkzaamheden zijn divers en bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Als Sociaal Raadsvrouw/-man geef je laagdrempelig informatie en advies aan individuele cliënten 

over wet- en regelgeving en voorzieningen. Daarnaast help je bij het opstellen van brieven en 

bezwaarschriften, bemiddelen met instanties en het invullen van diverse formulieren.  

Je helpt de cliënten optimaal gebruik te maken van de voorzieningen waar zij recht op hebben.  

Je draagt zo actief bij aan een het versterken van eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid 

van de cliënten.  

Je geeft voorlichting aan groepen en instanties en verzorgt relevante scholing aan professionals en 

vrijwilligers. Je bent aanjager en coördinator van netwerkbijeenkomsten. 

Ook het signaleren van knelpunten en leemten in wet- en regelgeving behoort tot jouw takenpakket.  

 Als coördinator van de dienst Hulp bij Thuisadministratie ondersteun je mensen die tijdelijk niet 

(meer) in staat zijn hun financiën en administratie op orde te brengen en te houden.  

Je werft en coacht de vrijwilligers. Je neemt de intakes af met de cliënten en koppelt de cliënt aan de 

vrijwilliger. Je monitort het traject en bent het aanspreekpunt voor de cliënten en de vrijwilligers.  

Je voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met een directe collega en diverse vrijwilligers en in 

nauwe afstemming met de collega’s van collega-organisaties in Het Bonkelaarhuis en 

samenwerkingspartners in Sliedrecht. 
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Het profiel 

Ben jij een vakbekwame Sociaal Raadsvrouw/-man met ruim kennis en ervaring? 

Kun je goed naar cliënten luisteren en ben je in staat om de hulpvraag snel en vakkundig te analyseren? 

Ben je zelfstandig in het organiseren van je werkzaamheden? 

Kun jij inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en wet- en regelgeving? 

Ben je een netwerker en kan je goed met professionals van andere organisaties samenwerken? 

Heb jij ervaring met het opleiden en coachen van vrijwilligers, het begeleiden van groepen en het 

organiseren van themabijeenkomsten? 

Kun jij aansprekende netwerkbijeenkomsten organiseren en samenwerkings-overleggen inspirerend leiden? 

 

Als jij je aangesproken en uitgedaagd voelt door deze vragen, dan zoekt SWS jou als Sociaal Raadsvrouw/-

man voor bewoners van Sliedrecht.  

Je beschikt over de volgende kennis en competenties:  

o Minimaal een afgeronde relevante opleiding op Hbo-niveau, bijvoorbeeld SJD, Rechten 

o Vaardigheid in werken met verschillende doelgroepen en in staat om mensen met uiteenlopende 

achtergronden te ondersteunen en versterken in zelfredzaamheid 

o Ervaring met voorlichting aan en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en organisaties 

o Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen binnen het vakgebied, zowel theoretisch als praktisch 

o Goed op de hoogte van actuele wet- en regelgeving; in staat om input te leveren voor beleid 

o Grote mate van zelfstandigheid op basis van een dienstverlenende houding 

o Gericht op samenwerking met vrijwilligers en professionals 

o Gevoel voor PR; uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de Nederlandse taal  

Je bent een sociale en deskundige professional met een flexibele instelling; je bent collegiaal en 

doortastend, je bent leergierig en reflectief op je eigen handelen. 

 

Aanbod en sollicitatieprocedure 

Aanbod 

Welzijnswerk Sliedrecht hanteert voor deze functie de volgende arbeidsvoorwaarden: 

o Een salaris in schaal 8 volgens CAO Sociaal Werk [max € 3.864, = bij fulltime] met een Individueel 

Keuzebudget op maat; inschaling mede afhankelijk van opleiding en ervaring. 

o Een aanstelling van 24 uur per week; in eerste instantie voor 1 jaar met mogelijkheid van een vaste 

aanstelling daarna. Voor indiensttreding vraagt SWS een Verklaring Omtrent het Gedrag. 

o Aandacht en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 

Meer informatie over deze functie kun je krijgen bij Marjan Bisschop, coördinator Sociaal Juridische Diensten 

Sliedrecht: m.bisschop@bonkelaarhuis.nl  |  0184 420 539  |  06 - 83 04 90 07. 

 

Solliciteren 

We nodigen je uit om op deze vacature te reageren en ontvangen je motivatiebrief met CV graag via 

m.bisschop@bonkelaarhuis.nl onder vermelding van ‘Vacature Sociaal Raadsvrouw/-man 2020’.  

Reacties zijn welkom t/m 15 augustus 2020. 

De selectiegesprekken vinden eind augustus plaats. 

Datum indiensttreding: 1 oktober 2020 (of zoveel eerder als mogelijk). 
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