Vacature
Stimenz is een organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en op de Veluwe. Burgers in ons
werkgebied kunnen vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van de 200 medewerkers en ongeveer
900 vrijwilligers van Stimenz. Samen maken we werk van het vergroten van welbevinden, burger- en
buurtkracht. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken,
buurten en dorpen, signalen te vertalen in nieuwe initiatieven of de weg te wijzen. Wij doen dit samen
met vrijwilligers en actieve burgers vanuit wederkerigheid en betrokkenheid.
Het werkgebied van Stimenz omvat de gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Harderwijk,
Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Renkum. Daarnaast wordt voor diverse projecten en enkele
specifieke diensten samengewerkt in andere gemeenten.
Stimenz is maatschappelijk betrokken, ondernemend en onafhankelijk. Wij bieden een uitdagende
omgeving waarin je je als professional kunt doorontwikkelen.
Ben je leergierig, flexibel, ondernemend en maatschappelijk betrokken, heb je passende ervaring en
beschik je over minimaal een Hbo-diploma? In verband met het vertrek van onze collega zoeken we
voor het team in Barneveld iemand die bij voorkeur per 1 maart 2019 beschikbaar is voor:

Maatschappelijk Werker (m/v)
minimaal 16 uur per week
standplaats Barneveld

Functie-inhoud
 Zichtbaar en herkenbaar zijn voor inwoners van de gemeente Barneveld, hun leefomgeving en in
het netwerk en de contacten met ketenpartners van Stimenz.
 De hulpverlening beslaat:
- het verkennen en in kaart brengen van de hulpvraag / het probleem, de behoeften, de
mogelijkheden en het netwerk van inwoners;
- het helpen van inwoners bij het verhelderen, verwoorden en analyseren hiervan;
- de inzet en het aanspreken van eigen mogelijkheden en netwerk van de inwoner, hen
motiveren;
- het kortdurend ondersteunen en hulp bieden aan inwoners zodat zij kunnen participeren
in de samenleving;
- het afstemmen met andere relevante hulpverleners en organisaties.
 In samenwerking met lokale vrijwilligers- en welzijnsorganisaties inzetten van vrijwilligers,
mantelzorgers en andere vormen van informele ondersteuning rondom (groepen) burgers die hier
baat bij hebben.
 Eventueel organiseren en begeleiden van collectieve en/of buurtgerichte activiteiten en arrangementen zoals bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten, trainingen, werkgroepen. Mensen en
organisaties verbinden rondom kwetsbare inwoners.
Functie-eisen
 HBO werk- en denkniveau (afgeronde sociaal-agogische HBO opleiding met een diploma)
aangevuld met twee jaar relevante en recente werkervaring.
 Je bent in staat om eventuele veiligheidsrisico's van betrokkenen (jeugdigen / jongeren /
kwetsbare ouderen) te beoordelen.
 Je bent goed in het opbouwen en onderhouden van netwerken. Tevens ben je goed in het leggen
van verbindingen en in het aangaan van de samenwerking. Dit blijkt uit praktijkervaring.
 Je bent in staat de wegen aan te boren die nodig zijn om zichtbaar en vindbaar te zijn voor klanten
en verwijzers.






Je bent goed in staat om het Stimenz-team en de werksoort AMW op de kaart te zetten.
Je bent uitstekend in staat in een context van verandering je werk zelfstandig efficiënt en effectief
te organiseren.
Je relativeert, bent ondernemend, verbindend en enthousiast.
Je bent goed in staat te werken in een klein team waarbij je je verantwoording neemt en je als
vanzelfsprekend je werkzaamheden afstemt met je collega’s.

Arbeidsvoorwaarden
Stimenz biedt arbeidsvoorwaarden conform Cao Sociaal Werk. Er wordt een tijdelijk contract
geboden. De functiebeschrijving sociaal werker met beroepsaccent maatschappelijk werk is van
toepassing. Het salaris is conform functieschaal 8 en wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. Wij
belonen niet alleen in salaris. We vinden het belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Daarom krijg jij
ruimte voor scholing en intervisie. De werkdagen worden in overleg met het team vastgesteld waarbij
het team verwacht dat je bereid bent om te werken op vrijdagen en i.o.m. het team één avonddienst
per twee weken te vervullen. Je wordt tewerkgesteld in Barneveld maar aangenomen voor het hele
werkgebied van de organisatie.
Informatie en sollicitatie
Voor aanvullende informatie kun je terecht bij de Regiomanager Angelika Herben via telefoon 0887846264 of 06-82267219.
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie, ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV uiterlijk
op 15 februari 2019 o.v.v. vacaturenummer 2019004 via e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl.

