In hartje Dronten, centraal gelegen aan hét plein, vind je De Meerpaal. Een unieke
organisatie, met ongeveer 130 medewerkers en vele betrokken vrijwilligers. De Meerpaal
bestaat onder andere uit een welzijnsorganisatie, theater (grote zaal en kleine zaal),
bioscoop en een kunstencentrum. Daarnaast vind je ons ook in de dorpshuizen in
Swifterbant en Biddinghuizen en zijn wij volop actief in de wijken. In normale jaren ontvangen
wij meer dan honderdduizend bezoekers.
Vanuit een eigentijdse visie dragen wij ons steentje bij om te zorgen dat er voor iedereen wat
te beleven valt op het gebied van kunst, cultuur, welzijn en educatie. Wij geloven namelijk
dat meedoen in de positieve zin bijdraagt aan mens en maatschappij. Kortom: meedoen is
kunst!
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.
Door verbindingen te leggen met inwoners, organisaties en netwerken, vertalen wij vragen
uit de samenleving en zorgen wij er voor dat iedereen mee kan doen.
Voor onze afdeling De Meerpaal Welzijn, zijn wij op zoek naar een:

Sociaal werker (15 uur)
Met als aandachtsgebied het ondersteunen van burgerinitiatieven
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 die gaat ondersteunen om
onze ruim 30 recreatieve activiteiten gericht op ontmoeten, bewegen, ontspanning en
ontwikkeling te verzelfstandigen. Je ben onderdeel van het team sociaal werk.
De activiteiten waren vroeger een aanbod van De Meerpaal, waarbij De Meerpaal alles
regelde. Jouw rol is het activeren en stimuleren van deze burgerinitiatieven en ervoor te
zorgen dat de groepen zelfredzamer worden en verantwoordelijk worden voor hun eigen
activiteiten. Je ondersteunt de huidige groepen in het zelf organiseren van hun ontmoeting
en activiteit. Ook ondersteun je binnen De Meerpaal de verschillende afdelingen waarmee
deze groepen te maken hebben. Deze manier van werken is al ingezet, waarbij we nog
steeds in een overgangsfase zitten. We hebben het ideaalplaatje nog niet bereikt maar daar
willen we de komende jaren graag naar toe werken.
Taken en verantwoordelijkheden
 Signaleren van wensen, behoeften en vragen van de deelnemers;
 Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met de doelgroep en
relevante partijen;
 Zorgt voor de interne verbindingen tussen de verschillende afdelingen in
De Meerpaal en de burgerinitiatieven;
 Volgen, signaleren en analyseren van relevante ontwikkelingen en trends in de
maatschappij en het vertalen je werkzaamheden;
 Stimuleren van de organisatie van de (inloop)activiteiten;
 Ondersteunen van de collega’s in het wijkwerk en burgerinitiatieven;




Ondersteunen en begeleiden van vrijwilligers en begeleiders;
Je bent onderdeel van het team sociaal werk.

Functie-eisen
 Je hebt HBO werk- en denkniveau;
 Ervaring met het plannen en organiseren van activiteiten;
 Ervaring in het werken met en aansturen van vrijwilligers;
 Kennis van de sociale kaart is een pre;
 Kennis van en inzicht in de specifieke problematiek en mogelijkheden van de
doelgroepen;
 Aanpassingsvermogen en flexibiliteit;
 Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 Je bent bij voorkeur flexibel inzetbaar;
 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.
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 uiterlijk zondag 23 oktober 2022 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.
De gesprekken staan gepland op vrijdag 28 oktober 2022

