
 
 
 

Vaca ture  
 

MEE Drechtsteden, onderdeel van de MEE Plus Groep, is primair gericht op het duurzaam vergroten van de 

zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers en tegelijkertijd op het beperken van de kosten voor de 

samenleving. Zij is een innovatieve maatschappelijke ondernemer die maximaal de krachten in het integrale 

netwerk van dienstverleners activeert en benut ten dienste van de kwetsbare burger. 

 

MEE Drechtsteden stelt de eigen kracht van kwetsbare burgers, wijken en buurten centraal. Zij richt zich vooral 

op dienstverlening op het gebied van leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, buurtsteun en vrijwillige inzet.  

De waarden ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn de uitgangspunten 

voor al het handelen.   

Voor de regio Dordrecht,  locatie Wielwijk zijn wij op zoek naar een 

 

Buurtwerker m/v 
(Vacaturenummer 17023) 

 

Voor 24 uur per week 

 

De resultaatgebieden van deze medewerker zijn:  

 Netwerk opbouwen en behoeften signaleren: netwerk op- en uitgebouwd, zodanig dat de signalen vanuit 

de doelgroep en de samenleving zijn opgevangen en relevante instanties of organisaties tot deelname 

aan projecten gerealiseerd zijn.   

 Nieuwe dienstverlening opzetten en verwerken in een projectplan. 

 Inventariseren en ontwikkelen van onderzoeksvragen met als doel verdieping van de bestaande praktijk 

gericht op de verbinding en samenwerking van het sociaal wijkteam.  

 Op eigen kracht opzetten van de individuele en collectieve zelfredzaamheid. 

 

Taakomschrijving:  

 Kansen creëren ter versterking van de sociale infrastructuur. 

 Uitvoering geven aan het werkplan buurtwerk collectief, gebaseerd op vraagstukken uit de wijk. 

 Behoeften inzichtelijk maken voor het individu en het collectief (wijkanalyse/betrokkenenanalyse). 

 Bewoners inspireren om hun eigen situatie ter hand te nemen en stimuleren tot actief burgerschap 

vanuit de visie Sociale Netwerk Versterking. 

 Partijen strategisch verbinden en tegenstellingen overbruggen door een bijdrage te leveren aan 

relevante wijknetwerken. 

 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling en samenwerking binnen het sociaal wijkteam. 

 

Wat vragen wij:  

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld CMV of SPH). 

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare burgers en samenlevingsopbouw vraagstukken. 

 Kennis van de sociale kaart (van de omgeving Dordrecht) is een pré.  

 Competenties: vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en innovatief, 

inzichtelijk en verantwoord, professioneel en kwaliteitsgericht.  

 Aantoonbare ervaring met onderhandeling- en adviesvaardigheden. 

 

Wat bieden wij: 

 Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. 

 Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s. 

 Een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog aangegaan voor één jaar.  

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, functiegroep 50, minimaal  

€ 2.256,-- , maximaal € 3.372,-- bruto per maand bij een werkweek van 36 uur.  

 

Solliciteren: 

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u terecht op onze website www.meeplusgroep.nl. Voor overige 

vragen kunt u contact opnemen met Karin Smid (teammanager), telefoonnummer: 06 52885573. Uw sollicitatie 

kunt u tot 28 juli 2017 richten aan Stichting MEE Drechtsteden, t.a.v. Karin Smid, e-mailadres: 

vacatureshrm@meeplus.nl.   


