
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

 

 

Welzijn Scheveningen is er voor alle inwoners van Stadsdeel Scheveningen. Als brede welzijnsorganisatie biedt zij 

een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in en om haar 4 wijk- en 

dienstencentra. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare inwoners met het doel hen te faciliteren 

in het volwaardig participeren in de samenleving. Een vraaggericht aanbod aan dienstverlening wordt hiertoe 

vanuit het jongerenwerk en het Sociaal Werk ingezet. Welzijn Scheveningen staat voor haar bemiddelende rol om 

te zorgen dat het steuntje in de rug er is. Dat kan alleen wanneer mensen ‘elkaar kennen, elkaar helpen’. Dit motto 

wordt met grote betrokkenheid uitgedragen door de ca. 45 beroepskrachten en meer dan 500 vrijwilligers die 

werkzaam zijn bij Welzijn Scheveningen. Momenteel zijn wij op zoek naar een: 

 

Activiteitenbegeleider/vakkracht (m/v) 

Schevenings Ontmoeten 
 

Bij het Schevenings Ontmoeten (onderdeel van Haags Ontmoeten) kunnen zelfstandig wonende senioren 

elkaar wekelijks ontmoeten voor sociaal contact, een afwisselend activiteitenprogramma en een (warme) 

lunch. De inhoud van het programma varieert van bewegen of creatieve activiteiten tot een spel doen of een 

interessante presentatie bijwonen. Ook kunnen senioren en hun naasten er terecht met vragen over (langer) 

zelfstandig thuis blijven wonen. Het doel is het leefplezier en de vitaliteit van senioren te versterken.  

  

Het Schevenings Ontmoeten vindt plaats op verschillende dagen en locaties in Stadsdeel Scheveningen. 

Als vakkracht draag je bij aan de kwaliteit en continuïteit van het aanbod, in samenspraak met de vrijwilligers 

en onder coördinatie van de eindverantwoordelijk maatschappelijk werker. 

 

Taken 

- Je bent het eerste aanspreekpunt op locatie en hebt de verantwoording voor de algemene gang van 

zaken op de locatie tijdens het programma. 

- Je organiseert en /of begeleidt samen met de vrijwilliger(s) een inspirerend en gestructureerd 

activiteitenprogramma voor en met de groep. 

- Je onderhoudt contact met individuele deelnemers en draagt bij aan de goede onderlinge sfeer. 

- Je signaleert behoeften en bijzonderheden met betrekking tot het welbevinden van de deelnemers en 

hun mantelzorgers. 

- Je steunt en motiveert de vrijwilligers. 

- Je stemt af en overlegt met de betrokken vrijwilligers en eindverantwoordelijk maatschappelijk werker. 

- Ten behoeve van de werkzaamheden verricht je administratieve handelingen. 

 

Jouw profiel 

- Je hebt affiniteit met de doelgroep senioren en het begeleiden van groepen en activiteiten. 

- Je kunt vrijwilligers en deelnemers enthousiasmeren. 

- Je hebt tact, een invoelend vermogen en goede sociale en communicatieve vaardigheden. 

- Je bent representatief, zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid. 

- Je hebt B.H.V. (of bereidheid deze te volgen). 

 

Wij bieden:  

- Een uitdagende en veelzijdige functie in een platte organisatie met betrokken collega’s, waar de 

communicatie via korte lijnen verloopt. 

- Een functie voor één of meerdere dagdelen per week, op één of meerdere locaties.  

- Vergoeding op basis van urendeclaratie conform onze regeling vakkrachten. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arlette Olive-van der Voort, maatschappelijk werker, via 

(070) 416 20 20. Jouw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief en curriculum vitae, kun je ter attentie van 

Vanessa van der Zwan, HR medewerker, sturen naar vacature@welzijnscheveningen.nl. 


