
 
 

 

Allround wijkwelzijnswerk 

 

Als wijkwelzijnswerker werk je wijkgericht en ben je er voor mensen die 

ondersteuning kunnen gebruiken. Of je begeleidt mensen die zich willen inzetten  

voor de samenleving. Je activeert zelfstandigheid en betrokkenheid en werkt vanuit 

het geloof in de eigen kracht van de mens.  Je werkt samen met interne 

professionals als ook met allerlei relevante organisaties en partijen. Jij maakt het 

verschil voor veel mensen. 

 

Als allrounder ben je dáár op het moment waar het nodig is. Je verricht 

werkzaamheden voor welk team of welke medewerker dan ook die in de wijk werkt.  

Je bent breed inzetbaar en flexibel. 

   

Vanwege uitbreiding van uren komen wij graag in contact met een 

 
Allround Wijkwelzijnswerker m/v  

 

 

zelfstandige en afwisselende functie voor 28 uur per week  

invulling door 2 personen is bespreekbaar  

 
Wat doe je als allround wijkwelzijnswerker?  

 

 Leggen van verbindingen tussen bewoners, organisaties en voorzieningen in 

de wijken 

 Oppakken van signalen uit de wijken en vertalen naar collectieve 

voorzieningen   

 Oppakken van ondersteuningssignalen van individuele bewoners en deze 

beoordelen op inzet van informele ondersteuning of doorverwijzen naar de 

juiste hulpverleningsinstantie  

 Versterken van bestaande - en opzetten van nieuwe - wijknetwerken 

 Stimuleren van wijkbewoners actief te participeren in de samenleving en 

actief burgerschap vorm te geven  

 Verrichten van werkzaamheden op het gebied van integratie en sport-  en 

spelactiviteiten  

 Indien nodig leveren van een actieve bijdrage aan de projecten Welzijn op 

Recept, Kunst op Recept, Samen Oplopen  

  

 

Wat zoeken wij in een wijkwelzijnswerker? 

 

 HBO werk- en denkniveau 

 Flexibel bereikbaar en inzetbaar 

 Snel kunnen schakelen 

 Brede kennis van de sociale kaart 

 Uitstekende vaardigheden op het gebied van samenwerken en netwerken   

 Ondernemende werkstijl en een verbinder in hart en nieren 

 Goed ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden 

 Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling 



 Vraag- en oplossingsgericht kunnen functioneren 

 Kennis van mogelijkheden op het gebied van informele en professionele 

ondersteuning 

 

Wat bieden wij?   

 Zelfstandige en afwisselende functie ingaande per direct tot 1 januari 2023  

 De mogelijkheid je te verdiepen en/of te bekwamen in het vakgebied 

 Verschillende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, 

een goede pensioenvoorziening, een loopbaanbudget, een individueel 

keuzebudget en een premievrij bibliotheekabonnement  

 Salariëring conform schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke 

dienstverlening  

 Werkoverleg en –begeleiding 

 

Sollicitatie-informatie 

 Stuur je motivatie en cv uiterlijk dinsdag  29 juni naar 

sollicitatie@welzijnmiddelburg.nl o.v.v. Allround 

 Voor informatie over de functie bel je met Mariska Burger, manager 

wijkgericht werken 06 24 54 95 71  op maan- tot en met  donderdag 

 Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 5 juli – 9 juli 

 

 
 

  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 
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