
 
 

Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Weert en Nederweert. Er 

werken ca. 50 sociaal werkers (35 fte) op het gebied van opgroeien, samenleven en gezonde 

leefstijl. Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers en professionals in opleiding voor Punt Welzijn 

actief.  

Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Door in beweging te komen, 

letterlijk en figuurlijk, werken we aan een bestendige verandering voor nu en later. In de 

uitvoering gaan wij uit van het gedachtegoed van positieve gezondheid. We stellen de mens 

centraal en focussen op wat wél kan. Door onze sterke lokale verankering, kennis van de lokale 

situatie en een uitgebreid netwerk kunnen wij snel inspelen op vragen en behoeften van inwoners. 

 

 

Wij zijn per direct op zoek naar collega’s 

 Sociaal werker (20-36 uur) 

 

Wie ben jij? 

We zijn op naar iemand met passie voor het vak sociaal werk. Stimuleren, aanjagen en verbinden 

zijn onze uitgangspunten om te komen tot een duurzame maatschappelijke verandering. Jij zet in 

op de eigen regie en kracht van de inwoner en diens netwerk en werkt toe naar het versterken van 

het ‘gewone’ leven.  

Jij bent een echte sociaal werker en weet dat tot uitdrukking te brengen binnen 1 of meerdere 

diensten van Punt Welzijn. Hierbij kun je denken aan Oekraïnehulp, mantelzorgondersteuning, 

buurtwerk en ondersteuning vrijwillige inzet. Jij bent dus breed inzetbaar en gaat graag een 

uitdaging aan. 

 

 

 



Wat ga je doen? 

Wij hebben vacatures binnen 4 diensten met elk hun eigen karakter, werkzaamheden en taken. 

Het betreft per dienst een parttime vacature tussen de 20 en 36 uur. Combinaties zijn mogelijk. 

• Je zorgt voor de ontvangst en integratie van de Oekraïense vluchtelingen. Dit betekent dat je 

eerst zorgt dat alle regelzaken in orde zijn en als dat is gebeurd focus je vooral op het welzijn 

van deze inwoners en maakt ze wegwijs in Nederland en in het bijzonder in Weert. 

• Er wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Jij zorgt ervoor dat deze 

mantelzorgers de juiste informatie ontvangen en ondersteund worden bij hun 

mantelzorgtaken. Je gaat met hen in gesprek, organiseert bijeenkomsten en geeft ze de 

waardering die ze verdienen. 

• Jij gaat aan de slag met het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en werkt 

aan een positief imago van Vrijwillige Inzet 

• Je gaat in een wijk aan de slag met het vergroten van de leefbaarheid en ondersteunen van 

burgerinitiatieven vanuit Meedoen in de wijk.  

Je bent flexibel en breed inzetbaar binnen het sociaal werk van Punt Welzijn. De exacte invulling 

hiervan is dynamisch en jouw rol hierin is in overleg te bepalen. Jouw taken worden in 

samenspraak met team Samen Leven vastgesteld. 

 

Functie-eisen/Competenties  

• Werkt en denkt op HBO-niveau; 

• Opleiding Sociaal Werk HBO; 

• Verkennen, onderzoeken en analyseren;  

• Organiseren, netwerken en bemiddelen; 

• Flexibel inzetbaar. 
 

 
Wat bieden wij? 

• Een dienstverband van gemiddeld 20-36 uur per week;  

• Flexibele werktijden;  

• Begeleiding en coaching; 

• (Intern) scholingsaanbod;  

• Functieschaal 8 volgens CAO sociaal werk;  

• De aanstelling is vooralsnog voor 1 jaar; bij gebleken geschiktheid optie tot 
verlenging. 
  

 
Reageren  

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact opnemen met Niels 
Peulen, manager Punt Welzijn 06-29567738. (Vakantie van week 31 t/m 33) 
Reacties zijn welkom t/m vrijdag 2 september. 

 

Geef bij jouw motivatie aan welke dienst jou het meeste aanspreekt in deze vacatures en hoeveel 

uur je beschikbaar bent. 
  

Reacties met uitgebreid CV kun je mailen naar ondersteuning@puntwelzijn.nl t.a.v. de heer N. 
Peulen.  

  
Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 14 sept. (1e ronde) en op woensdag 21 sept. (2e 
ronde). 


