
 

Punt Welzijn is een brede welzijnsorganisatie in beweging en richt zich op kinderen, 
jongeren, ouders, senioren, vrijwilligers(organisaties), mantelzorgers, buurtbewoners en 

nieuwkomers in gemeente Weert. Ook is Punt Welzijn er voor mantelzorgers en 
vrijwilligers(organisaties) in gemeente Nederweert. Punt Welzijn stimuleert iedereen om 

het beste uit zichzelf en elkaar te halen. 
Met zijn allen kunnen we een prettige samenleving maken. We geloven dat je samen het 
verschil kan maken. Samen krijg je meer dingen voor elkaar. Samen is betekenisvoller 

en leuker. Punt Welzijn stimuleert mensen om in beweging te komen, letterlijk en 
figuurlijk. We werken aan bestendige veranderingen voor nu en later. 

 

Wij zoeken per direct een collega voor de volgende functie 

Welzijnswerker in de wijk 

Sociaal domein 20 – 24 uur per week 

 
De functie van sociaal werker is gericht op burgers in gemeenschappen. De 
werkzaamheden  bestaan uit het verbinden/versterken van netwerken tussen welzijn en 
zorg en het met elkaar in contact brengen van bewoners om kwetsbare situaties te 
verbeteren. De zelfstandige medewerker weet slimme verbindingen te leggen tussen 
nieuw en bestaand aanbod van activiteiten en initiatieven. Hij/zij begeleidt de processen 
bij bewonersinitiatieven en vertegenwoordigt Punt Welzijn  naar derden. 
 
Hoe ziet jouw dag er uit? 
Ochtend 
Vandaag begin ik met een ketenoverleg met samenwerkingspartners in Weert, waarin ik 
de samenwerking omtrent vrije tijd en dagbesteding opzoek en contacten warm houd.  
Dan ga ik naar kantoor om mijn mail bij te werken, om mezelf en het team up-to-date te 
houden en om de voortgang van de projecten te rapporteren. Nog vóór de middaglunch 
zit ik met een bewonersgroep om tafel om een initiatief te ontplooien in een 
wijkaccommodatie. Zij willen een ontmoetingsplek voor ouderen organiseren.  
 
Middag 
In de middag ben ik met collega’s in overleg om ontwikkelingen op gemeentelijk- en 
landelijk niveau te bespreken. Verder wordt bespreken we waar iedereen mee bezig is en 
wordt er gespard over dilemma’s waar we tegen aan lopen. 
Daarna heb ik een kort overleg met subsidieverstrekkers om met hen ingekomen 
aanvragen van burgerinitiatieven te bespreken of deze door hen gefinancierd kunnen 
worden en/of er ook andere mogelijkheden zijn om deze initiatieven te ondersteunen.  
 
Avond  
Ten slotte heb ik in de avond een overleg met een wijkraad en deel ik mijn kennis en 
ervaring omtrent thema’s die zich op dat moment in de wijk en overkoepelend afspelen. 
 



 

Werkzaamheden 
 Ondersteunt groepsprocessen; 
 Gaat op pad met buurtterras; 
 Ondersteunt afstemmings-overleggen; 
 Neemt deel aan netwerkoverleggen; 
 Haalt thema’s op en zet ze weer uit binnen de wijk/Weert; 
 Stimuleert tot participatie en vrijwillige inzet; 
 Werkt binnen een team. 

  
Competenties 
 Werkt en denkt op HBO niveau en heeft bij voorkeur een sociaal work opleiding; 
 Alert en ondernemend; 
 Verkennen, onderzoeken en analyseren; 
 Contact leggen en begeleiden; 
 Ontwikkelen en ontwerpen van plannen; 
 Organiseren, netwerken en bemiddelen; 
 Bedrijfsmatig & organisatiegericht handelen; 
 Strategisch handelen; 
 Eigen professionaliteit ontwikkelen. 
 
Wat bieden wij: 
 Een dienstverband van 20 – 24 uur per week; 
 Begeleiding en coördinatie; 
 Flexibele werktijden; 
 (Intern) scholingsaanbod; 
 Functieschaal 8 volgens CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact opnemen 
met Theo van Ekerschot, manager Punt Welzijn (06-15852995). 

Reacties zijn welkom tot uiterlijk 8 februari 2020.  
 
Reacties met uitgebreid CV kun je mailen naar secretariaat@puntwelzijn.nl  
t.a.v. de heer T. van Ekerschot 
 
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 13/14 februari 2020. 
 


