
 

 

 

 

VACATURE 

Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân is op zoek naar een ervaren  

Sociaal Raadsman / Raadsvrouw 

Sociaal Collectief is een nieuwe, enthousiaste organisatie in de gemeente Súdwest-Fryslân die op              
1 januari 2018 van start is gegaan. De Stichting Sociaal Collectief richt zich op samenlevingsopbouw 
en preventie en biedt ondersteuning aan inwoners van de gemeente door o.a. het uitvoeren van 
opbouwwerk, jongerenwerk en het coördineren van projecten op het gebied van participatie, 
mantelzorg, vrijwillige inzet en papierhulp. Op 4 locaties binnen de gemeente zijn vrijwilligers van 
Sociaal Collectief actief binnen een papierwinkel. Hier helpen zij inwoners met eenvoudige vragen 
rond inkomen en financiën. 

Het team Sociaal Collectief heeft werklocaties in Bolsward en Sneek en bestaat momenteel uit een 
bestuurder en 9 sociaal werkers. Wij zijn op zoek naar een zelfstandige , enthousiaste collega die het 
team komt versterken en zijn/haar juridische kennis en ervaring inbrengt.  

Wil jij? 

 Je inzetten voor inwoners die vragen en problemen hebben rond inkomen, echtscheiding, 
sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, werk en consumentenzaken?  

 Je kennis inbrengen in een echtscheidingsspreekuur,  i.s.m. met het Gebiedsteam van de 
gemeente en de GGD? 

 De vrijwilligers van de Papierwinkels begeleiden , coachen en trainen? 

 Nieuwkomers helpen wegwijs te worden uit alle regelingen en verplichtingen? 

 Werken in een gezellig, enthousiast en betrokken team? 
 

En ben jij? 

 Een Sociaal Raadsman/vrouw met  een diploma HBO Sociaal Juridische Dienstverlening en 

minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie? 

 Stressbestendig , in staat veel ballen in de lucht te houden en zelfstandig te werken? 

 Benaderbaar en toegankelijk voor zowel vrijwilligers als professionals ? 

 In staat om samen te werken binnen verschillende netwerken en projecten? 

 Een creatieve en enthousiaste professional die zijn/haar juridische kennis inbrengt en 

oplossingsgericht denkt?  

 Iemand met een pioniersmentaliteit die het een uitdaging vindt om deze functie binnen 

Súdwest-Fryslân te ontwikkelen? 

 

Jouw primaire taken 



Taken individueel 

 Je adviseert en / of bemiddelt voor de inwoner en verwijst zo nodig door naar passend 
aanbod en instanties. 

 Je geeft informatie en advies over regelingen en voorzieningen 

 Verleent concrete diensten zoals begeleiden naar instanties, invullen van formulieren, 
brieven schrijven namens de cliënt 

 Bemiddelt bij instanties en bij conflicten, schrijft pleitnotities voor de cliënt 
 
Taken collectief 

 Je organiseert en voert voorlichtingsactiviteiten uit aan cliënten 

 Organiseert deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers 

 Coacht en begeleidt  vrijwilligers van de Papierwinkel op de werkvloer 

 Neemt deel aan het samenwerkingsverband Scheidingsspreekuur en je bent  mede 
uitvoerder van het spreekuur 

 Je werkt samen met o.a. het netwerk armoede , participatie en vluchtelingenwerk. 
 
Signaleringstaak 

 Je signaleert maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet en regelgeving 

 Je draagt op deze manier bij aan het ontwikkelen van (gemeentelijk)  beleid en aanbod.  

 Je onderhoudt contact met je beroepsgroep om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen 
 

We bieden 

Een dienstverband van 24 uur voor een periode van 1 jaar, met mogelijkheden tot verlenging.                  
De functie wordt ingeschaald volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening in de 
functie Sociaal Raadsman,  maximaal € 3.742,- bruto per maand bij een volledig dienstverband. 
 

Laten we kennismaken 

Ben jij onze nieuwe collega die ons team wil versterken als Sociaal Raadsman/vrouw ?                              
Dan ontvangen wij graag jouw cv met een korte motivatie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk   
7 september 2020 per e-mail naar secretariaat@sociaalcollectiefswf.nl. 
Wil je meer informatie over de functie dan kun je contact opnemen met bestuurder mevr. J. de Vries, 
telefoon 06-11777963. De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden half september                               
Meer informatie over wat we doen? Kijk op onze website: www.stichtingsociaalcollectief.nl. 
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