
 

 

Sociaal werker - ondersteuner Belangengroep 

Gehandicapten Haarlemmermeer  
 

15 uur | HBO | tijdelijk contract met optie op verlenging | schaal 8| ruimte voor persoonlijke 

ontwikkeling 

 

Als sociaal werker ondersteun je de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer.  Dit 

doe je vanuit een dienstverband bij MeerWaarde. Je hebt te maken hebt met inwoners van 0 

tot > 100 jaar. Samen met de andere betrokken en bevlogen werkers van de Belangroep 

Gehandicapten Haarlemmermeer (hierna te noemen als BGH) maak je een jaarplan en stel je 

doelen vast. Je werk is tevens gericht op de samenleving, collectieve voorzieningen en 

leefbaarheid. Je bent veel outreachend bezig!  

 
Wat vragen wij? 

• Je werkt samen met andere (wijkgerichte) organisaties. 

• Je ondersteunt het bestuur en de vrijwilligers met een fysieke beperking bij het uitvoeren 

van hun vrijwilligerswerk. 

• In samenwerking met het bestuur zet jij je in om het beleid en de activiteiten te organiseren 

om hiermee de doelstelling van de BGH te realiseren. 

• Je vervult een toonaangevende rol met betrekking tot de profilering en de zichtbaarheid van 

de BGH onder alle leeftijdscategorieën.  

• Je hebt een essentiële verbindende rol tussen het bestuur en de vrijwilligers.  

• Je vervult een toonaangevende rol binnen en buiten MeerWaarde door het aantoonbaar tot 

stand brengen van duurzame verbindingen tussen inwoners. 

 

Van kandidaten verwachten wij tenminste 

• Een relevante, afgeronde hbo-opleiding; o.a. CMV, SW 

• Kennis van de doelgroep. 

• Je weet je mondeling en schriftelijk goed uit te drukken in rapportages en registraties. 

• Je staat stevig in je schoenen bij de samenwerking met verschillende netwerkpartners. 

• Je beschikt over relativeringsvermogen en een dosis humor. 

• Je beschikt over improvisatievermogen en bent niet snel van je stuk te brengen. 

• Je bent kennisdeler en zoekt actief de samenwerking met andere collega’s binnen 

MeerWaarde 

• Ervaring in het werven, aansturen en begeleiden (enthousiasmeren) van vrijwilligers. 

 

Wat bieden wij? 

• Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis in te 

zetten en verder te ontwikkelen. 

• Een arbeidsovereenkomst voor 16 uur per week.  

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met uitzicht op verlenging. 



 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.780,- 

maximaal € 3.961,- bruto op basis van 36 per week). 

• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel keuzebudget 

waarmee je je arbeidsvoorwaarden af kunt stemmen op je persoonlijke wensen en 

behoeften. En een loopbaanbudget, dat individueel maatwerk mogelijk maakt om blijvend 

te werken aan je duurzame inzetbaarheid. 

 

Informatie en sollicitatie 

Ben jij enthousiast om meteen te solliciteren. Dan zien we je relevante gegevens liever vandaag 

dan morgen binnenkomen via sollicitatie@meerwaarde.nl 

Liever eerst wat meer inhoudelijke  informatie over de verschillende functies, neem dan contact 

op met Margareth Megens, manager primair proces, tel. 023-5698888. 

 

Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste. 

 

Zelf, samen, sterker! 

MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa 350 

vrijwilligers. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich 

prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken mensen 

op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan en 

bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar en bouwen 

aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners werken we aan 

een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons motto: zelf, samen, 

sterker! 

mailto:sollicitatie@meerwaarde.nl



