Een sterke sociale cohesie en een fijne leefomgeving maakt dat mensen meer oog voor elkaar hebben.
In Cranendonck doen we de zorg samen! Om vragen van inwoners nog beter te koppelen aan
vrijwilligersactiviteiten én formele zorg, zoeken wij in elke kern van Cranendonck een

Sociaal Makelaar
Vanaf 1 september 2016 voor gemiddeld 10 tot 20 uur per week
Wat ga je doen?
• Een Sociaal makelaar stimuleert de zelfredzaamheid van de inwoners van Cranendonck
• Bij een Sociaal Makelaar kunnen inwoners terecht met vragen op het gebied van zorg en welzijn
• De Sociaal Makelaar komt bij de mensen thuis, gaat met mensen in gesprek en peilt behoeften
• Een Sociaal Makelaar verbindt mensen, werkt samen met de vrijwilligers van de huiskamer in de
kern en informeert over andere (algemene) voorzieningen in de omgeving
• Naar behoefte ondersteunt een Sociaal Makelaar mensen bij het vinden van een passende
invulling van de dag
• Als Sociaal Makelaar heb je een signaalfunctie. Door preventief in te spelen op situaties kan erger
worden voorkomen. Dit kan gezinssituaties betreffen maar ook onrustige situaties in een buurt
Wat vragen we?
De Sociaal Makelaar:
• functioneert op mbo+ of hbo-niveau en heeft een welzijns- of zorgachtergrond
• heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals bijvoorbeeld Zorgverzekeringswet, de Wmo
en de Wet langdurige zorg)
• kan mensen verbinden, motiveren en enthousiasmeren
• is toegankelijk, laagdrempelig
• is flexibel inzetbaar, heeft geen ‘9 tot 5 - mentaliteit’
• heeft een lokaal netwerk of kan snel een sociaal netwerk creëren en onderhouden
• Weet om te gaan met privacygevoelige informatie
Wat bieden we?
• Een flexibele werkomgeving met veel vrijheid om de functie naar eigen inzicht in te vullen,
afgestemd op de behoeften van inwoners in de kern
• Afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring wordt voorlopig salarisschaal 8 geboden (maximaal
€3.282,- bruto per maand op basis van 36 uur)
• Omdat het een pilot betreft wordt de vacature tijdelijk ingevuld tot en met december 2018 via de
payrollorganisatie Driessen. Eind 2018 wordt de pilot geëvalueerd en wordt de inzet van Sociaal
Makelaars mogelijk voortgezet.

Solliciteren
Belangstelling? Stuur dan uiterlijk 30 juni 2016 je CV en motivatie naar solliciteren@a2samenwerking.nl.
Graag onder vermelding van “vacature sociaal makelaar”. Geef in je motivatie duidelijk aan hoeveel uur
per week je beschikbaar bent.
Procedure
• Van de te benoemen sollicitant verlangen wij het overleggen van een ‘Verklaring omtrent het
gedrag’
• CV en motivatie worden doorgestuurd naar de vrijwilligers in de kernen die de
sollicitatiecommissies vormen. Het is van belang dat de kandidaat een klik heeft met de inwoners
in de kern.
• De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 28 en 29.
Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie of de sollicitatieprocedure neem je contact op met
Noëlle Tauran, projectleider Wmo, tel: 0495-431171 of n.tauran-franssen@cranendonck.nl.

