
 
 
Vacature  
 
Wij zoeken per zo snel als mogelijk een 
 

Welzijnsadviseur m/v (24-36 uur/week). 
 
De functie 

De welzijnsadviseur werkt voor en ondersteunt zelfstandig wonende volwassenen die ten gevolge van 

toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de 

inrichting van hun leven. Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij 

maken niet voldoende gebruik van bestaande voorzieningen. De welzijnsadviseur biedt steun- en leun 

contact aan op het gebied van zorg, financiën, mobiliteit en zinvolle dagbesteding, zodat de cliënt in 

staat is om zelf de regie over het eigen leven te behouden. Onder steun- en leun contact wordt o.a. 

verstaan: luisteren, in kaart brengen van de hulpvraag, hulpvragen uitzoeken en aanvragen van WMO 

of welzijnsvoorzieningen. De welzijnsadviseur werkt outreachend (erop af), aanbodonafhankelijk, 

vraag gestuurd, signalerend en gaat preventief te werk. Ook organiseer je trainingen, cursussen en 

soms een beurs om kennis en expertise te delen en te verspreiden. 

Waar kom je te werken: 
 
Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) is een brede welzijnsorganisatie voor iedereen van 0 tot 100 jaar. 
Het doel is iedereen aan het sociaal-maatschappelijk leven deel te laten nemen. Daarvoor heeft SWN 
een uitgebreid diensten- en activiteitenaanbod. De organisatie richt zich primair op mensen uit de 
gemeente Nunspeet, ongeacht afkomst, milieu, godsdienst of levensovertuiging. 
 
Wat heb je nodig/ vaardigheden: 

- Je beschikt over een relevante HBO-opleiding binnen het sociaal domein. 
- Je hebt affiniteit met de verschillende doelgroepen die betrokken zijn bij onze organisatie  
- Je bent een proactieve, ondernemende, enthousiasmerende, inspirerende persoonlijkheid die 

op een eigen wijze invulling weet te geven aan deze veelzijdige, afwisselende functie. 
- Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken. Je bent oprecht geïnteresseerd in onze 

vrijwilligers en toont betrokkenheid.  
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift, waarbij je 

je gemakkelijk beweegt tussen verschillende groepen en communiceert op verschillende 
niveaus; 

- Je bent digitaal vaardig  
- Je beschikt over organisatorische kwaliteiten 

- Je bent flexibel. 

Wat staat er tegenover?/ Wat hebben we te bieden? 

• Het betreft een functie voor minimaal 24 uur per week, werkdagen worden in overleg 
bepaald. Eventueel meer uren zijn bespreekbaar (tot aan maximaal 36 uur). 

• Het betreft een contract van één jaar met uitzicht op verlenging. 



• Een salaris afhankelijk van opleidingsniveau en ervaring conform de CAO Sociaal Werk 
• De CAO kent een vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en hecht veel waarde aan flexibiliteit 

(Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). 
• Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Enthousiast? 

• Solliciteren kan vóór donderdag 1 december 2022 8:00. 
• De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 6 december 2022. 

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Egbert Ribberink, directeur. Tel: 0341-
252020. 
 
Motivatiebrief en CV kunnen gemaild worden naar directie@welzijnnunspeet.nl  
 
Of schrijf naar: 
 
Stichting Welzijn Nunspeet 
t.a.v. Egbert Ribberink 
F.A. Molijnlaan 186 
8071 AK Nunspeet 

mailto:directie@welzijnnunspeet.nl

