
 

 

Ben jij een enthousiaste, proactieve en allround MW’er? 

 
Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van stadsdeel Scheveningen.  

Ons motto ‘elkaar kennen, elkaar helpen’ geeft duidelijk weer waar wij voor staan. Dit wordt met grote 

betrokkenheid uitgedragen door de ca. 50 beroepskrachten en meer dan 500 vrijwilligers die werkzaam zijn bij 

Welzijn Scheveningen. Momenteel zijn wij ter uitbreiding van ons team Sociaal Werk op zoek naar een: 

 

Maatschappelijk Werker 
 

Over de functie 
Als maatschappelijk werker bij Welzijn Scheveningen maak je deel uit van het team Sociaal Werk. Dit team zorgt 

onder andere voor de uitvoering van de Servicepunten XL en cliëntondersteuning. Vanuit verschillende taken en 

rollen bied je als maatschappelijk werker informatie, advies en (kortdurende) materiële en psychosociale 

hulpverlening. Het doel is de zelfredzaamheid van kwetsbare wijkbewoners te vergroten en waar nodig daarin te 

ondersteunen.  

Daarnaast coördineren de maatschappelijk werkers de Scheveningse locaties van het Haags Ontmoeten, de 

vrijwillige diensten en de vrijwilligers die aan de diensten verbonden zijn. Daarbij ben je het inhoudelijke gezag 

voor de kwaliteit van de vrijwillige dienstverlening en de waarderende en bindende factor voor de vrijwilligers.  

Je neemt ten behoeve van de diverse werkzaamheden deel aan verschillende relevante overleggen, zowel intern 

als extern met netwerkpartners.  

 

Dit is wie je bent 
- Je hebt een afgeronde opleiding Hbo Social Work/Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD). 

- Ervaring met hulpverlening bij huiselijk geweld is een pré. 

- Je bent sterk in vraagverheldering en activering en werkt systeemgericht, outreachend en oplossingsgericht.  

- Je werkt projectmatig, waarbij een eigen aandachtsgebied of dienst centraal staat.  

- Je bent stressbestendig, klantvriendelijk, initiatiefrijk, creatief en denkt in mogelijkheden. 

- Je hebt een professionele en open houding in het contact met cliënten, vrijwilligers en collega’s. 

- Je hebt coachende vaardigheden in het motiveren en ondersteunen van vrijwilligers.  

 

Dit is wat je krijgt 
- Een functie voor 32 uur per week voor de duur van een jaar, met salariëring in schaal 8 van de CAO Sociaal 

Werk en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

- Een platte organisatie met betrokken collega’s, waar de communicatie via korte lijnen verloopt. 

- Ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke ontwikkeling, deskundigheidsbevordering en lidmaatschap van BPSW. 

- Een hecht team Sociaal Werk waarin je kunt bouwen op je collega’s (met een boel gezelligheid) en je als 

professional optimaal tot je recht kunt komen.  

- Mogelijkheid tot deelname aan de personeelsvereniging en de door hen georganiseerde activiteiten. 

 

Direct solliciteren?  
Enthousiast geworden? Stuur jouw motivatiebrief en curriculum vitae beide vóór dinsdag 4 april a.s. naar 

sollicitaties@welzijnscheveningen.nl t.a.v. Vanessa van der Zwan, P&O-adviseur.  

De gesprekken plannen we in week 15. Wacht niet tot de einddatum als jij de beste kandidaat bent voor deze 

baan! Geschikte kandidaten kunnen al eerder uitgenodigd worden voor een gesprek. 

 

Heb je vragen? 
Neem gerust contact op met Emilie Ceulemans, Coördinator Sociaal Werk via 06 43 12 30 47.  
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