De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele
organisatie biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur,
welzijn, theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit
een uniek gebouw in Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een
organisatie met veel gezichten en zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met
130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en
ontmoeting.
De afdeling Meerpaal Welzijn is er voor álle inwoners van de gemeente Dronten: van 0 –
100, van alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij ons kun je terecht. Ook
verenigingen en organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en
samenwerkingen.
Voor onze afdeling De Meerpaal Welzijn, zijn wij op zoek naar een:

Sociaal werker (32 uur)
Tijdelijk in verband met zwangerschapsvervanging (13 december
2021 tot 16 september 2022)
De gemeente Dronten heeft de transitie binnen het Sociaal Domein vormgegeven in de
Dronter Koers. De Dronter Koers helpt inwoners met een ondersteuningsvraag om (weer) zo
veel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de samenleving. De Meerpaal Welzijn is hét
knooppunt binnen de Dronter Koers en speelt een verbindende rol. De medewerkers van De
Meerpaal Welzijn werken vanuit de presentiebenadering aan onder andere Positieve
Gezondheid met elementen van de opbouwwerk methode. En zetten, in lijn met het
gemeentelijk beleid, in op preventief werken.
Voor de afdeling Welzijn zijn we op zoek naar een sociaal werker. Als sociaal werker werk je
vanuit de wijk en draag je bij aan het vergroten van de sociale infrastructuur en het verbinden
van individuele hulpvragen aan het collectief. Je versterkt de gemeenschap in buurten en
wijken zodat bewoners meer naar elkaar omkijken en mee kunnen doen.
Taken en verantwoordelijkheden
 Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met de doelgroep en
relevante partijen;
 Signaleert wensen, behoeften en problemen van de bewoner(s) en partner
organisaties;
 Koppelt vragen van inwoners aan andere organisaties of aan elkaar in de wijk;
 Sluit aan bij initiatieven vanuit jouw wijk;
 Creëert nieuwe of brengt bestaande ontmoetingsplekken in beeld;
 Signaleert (maatschappelijke) ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk;
 Verkent de leefsituatie van een buurt of een bewoner;
 Legt huisbezoeken af bij inwoners;
 Werkt vraaggericht vanuit de wijk;
 Geeft advies en informatie over diverse voorzieningen en over de wet- en regelgeving
en procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn;
 Coördineert en bent aanspreekpunt voor de inloopactiviteiten in de wijken.
Functie-eisen
 Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 Ervaring met verschillende doelgroepen;
 Ervaring met oplossingsgericht werken;








Om kunnen gaan met crisissituaties;
Goed kunnen luisteren en vragen kunnen verhelderen;
Kennis van de sociale kaart is een pre;
Kennis van en ervaring met de Presentiebenadering is een pre;
Kennis van en ervaring met de methode Opbouwwerk is een pre;
Beschikbaar op dinsdag.

Wij bieden
Voor deze functie geldt dat wij een uitdagende werkomgeving en een passend
arbeidsvoorwaardenpakket bieden conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8.
De vacature blijft open staan totdat er een geschikte kandidaat is gevonden.
Bij vragen kun je contact opnemen met:
Walter Visser, Teamleider De Meerpaal Welzijn op 06-51392543.
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke
motivatie met CV te sturen aan:
De Meerpaal
t.a.v. Leonie de Gruiter-Berkenbosch, P&O Adviseur
Postbus 92, 8250 AB Dronten of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl.

