
 

 

De Stuw beweegt mensen tot meedoen.  
Wij zijn de organisatie voor sociaal werk in de gemeente Hardenberg. De Stuw bevordert dat mensen 
de regie over hun bestaan in hun sociale omgeving in handen nemen én houden. Onze ambitie is het 
zelf-oplossend vermogen en draagkracht in de samenleving te vergroten zodat inwoners hiertoe in 
staat zijn. Dit vraagt een sociale omgeving waarin inwoners toegang hebben tot passende collectieve 
en preventieve voorzieningen. We werken gebiedsgericht vanuit een integrale aanpak. 
 
Vanuit deze betrokkenheid naar de samenleving biedt De Stuw een breed scala aan diensten en 
activiteiten voor jong en oud in de gemeente Hardenberg. Op www.destuw.nl lees je meer over ons.  
 
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een gedreven en ambitieuze  
 

SOCIAAL WERKER (m/v) 

bij voorkeur met relevante werkervaring binnen het brede spectrum van het welzijnswerk. 
  

24  uur per week, in eerste instantie voor 1 jaar, met de mogelijkheid tot vaste aanstelling. 

 
Als Sociaal Werker biedt je op methodische wijze individuele en/of samenlevingsgerichte 
ondersteuning met als uitgangspunt dat individuen en groepen mensen, zo mogelijk met hun (sociale) 
netwerk, leren om zaken waar zij tegen aan lopen, zelf aan te pakken, op te lossen of beheersbaar te 
houden. Samen met collega's in je team werk je voortdurend aan een leefbare, sociale en gezonde 
leefomgeving voor de inwoners van de Gemeente Hardenberg.  De vacature is voor het team kern 
Hardenberg. 
 

 
Wat ga je doen?  

 Je begeeft je zichtbaar en actief onder inwoners en organisaties in de gemeente Hardenberg 

 Je bent aanwezig in de directe leefomgeving van mensen en/ of op plaatsen waar zij zich 
bevinden. 

 Je ondersteunt bij het verhelderen van de vraag van mensen en helpt hen te verwoorden wat 
de (hulp)vraag achter de vraag is op de korte en langere termijn. 

 Je signaleert ontwikkelingen in de lokale samenleving en bent in staat om hier adequaat op in 

te spelen.  

 Je maakt jezelf en onze organisatie toegankelijk als aanspreekpunt voor sociale vraagstukken 
op lokaal niveau en draagt het belang van actief burgerschap uit. 

 Je vertaalt collectief ervaren knelpunten naar een breder maatschappelijk probleem en creëert 
draagvlak bij professionals en organisaties voor de aanpak van knelpunten. 

 Je gaat uit de van kracht en kwaliteiten van mensen, haalt deze naar boven en moedigt hen 
aan hun persoonlijke talenten en vaardigheden te ontdekken, te gebruiken en te versterken.  

 Je neemt het initiatief om participatiemogelijkheden voor burgers te creëren, fungeert als 
schakel tussen de verschillende partijen en draagt er zorg voor dat vrijwilligers zich 
maatschappelijk betekenisvol voelen.  

 Je ondersteunt inwonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. 

 Je ontwikkelt, ondersteunt of coördineert projecten en voorzieningen die bijdragen aan het 
oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden hiervan zijn ANWB 
AutoMaatje Hardenberg, Welzijn op Recept, Buurtkamers en Aangepast Sporten  

http://www.destuw.nl/


 

 
 

Wie ben je? 
 Je hebt ervaring binnen het welzijnswerk en bent goed geïnformeerd over de ontwikkelingen 

rondom het sociaal domein. 

 Je signaleert mogelijkheden en kansen ten aanzien van de dienstverlening in het sociaal 
domein, doet voorstellen en vertaalt deze naar het eigen werk, opdrachtgevers en 
samenwerkingspartners. 

 Je gaat het contact aan zonder dat er een vraag aan vooraf gaat en bent is staat contact te 
leggen met moeilijk bereikbare kwetsbare mensen. 

 Je onderhoudt een voor de uitvoering van de functie relevant in- en extern netwerk, zoals met 
gemeenten, ondernemers en andere organisaties. 

 Je bent in staat projectmatig, methodisch en oplossingsgericht te werken. 

 Je bent enthousiast, initiatiefrijk, creatief, inspirerend en organisatorisch sterk. 

 Je bent representatief en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 

 Je bent flexibel, proactief en accuraat. 

 Je werkt zelfstandig en levert een actieve bijdrage aan het team. 

 Je hebt een relevante hbo-opleiding (Social Work), een rijbewijs en een auto.  
 
 

Wat bieden we? 
Een mooie, uitdagende functie waarin je mensen kunt bewegen tot meedoen, zodat zij op hun best 
zijn. Dit doe je in een hecht team van betrokken professionals en samenwerkingspartners.  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn, SCW-3. Daarnaast zijn er volop 
ontwikkelmogelijkheden.  

 
 

Interesse en reageren? 
Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Matthea de Groot - Bosch via 0523-
267478.   
Stuur je sollicitatie met motivatie en cv uiterlijk woensdag 17 februari 2021 naar pz@destuw.nl. 
De 1e gespreksronde in gepland op dinsdagmiddag 23 februari, de 2e gespreksronde op vrijdag 26 
februari. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 
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