
 

 

 Vacature 
 

Stichting MEE Plus 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 Plus  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.   

 

Vanwege het vertrek van een medewerker zijn we op zoek voor het Sociaal Team Gouda  in de regio Midden-Holland (MH) naar 

een ervaren en enthousiaste social worker,  die samen met het eigen team en partners in die gemeente werkt aan de 

individuele en collectieve zelfredzaamheid  van bewoners in dit werkgebied. 

Het Sociaal Team Gouda biedt basishulp aan de inwoners van Gouda (0-100+). De basishulp is gebaseerd op de gedachte dat 

mensen het vermogen hebben en houden om vanuit beweging en eigen regie op adequate wijze sociaal, emotioneel en fysiek 

in de huiselijke omgeving om te gaan met de uitdagingen van het leven van alledag (‘hier en nu’ op alle leefdomeinen). Het 

Sociaal Team Gouda bestaat uit drie gebieden en is zelf-organiserend. Ieder team bestaat uit 22 collega’s. Deze 0-100+ social 

workers worden door verschillende werkgevers uitgeleend aan het sociaal team. 

  

 

Social worker 
Jeugd- en gezinswerker  

 

(vacaturenummer 18002)  

 

Voor 32 uur per week 

 

 
Dit doe je: 

 Verheldert vragen en behoeften door in gesprek te gaan  

 Versterkt eigen kracht en zelfregie 

 Stuurt aan op betrokkenheid en participatie 

 Verbindt individuele aanpak met collectieve aanpak 

 Werkt samen met partners in het brede sociaal domein, en versterkt netwerken 

 Vertaalt relevante ontwikkelingen in de omgeving naar de eigen werkzaamheden 

 

Dit vragen wij: 

 Een afgeronde HBO opleiding (bijvoorbeeld MWD, pedagogiek, social work of SPH)   

 Minimaal 2 jaar relevante werkervaring met kwetsbare mensen bij voorkeur met kinderen 

 Kennis en ervaring in het werken met Sociale Netwerkversterking 

 Kennis, ervaring en affiniteit met multi-problem gezinnen 

 Staat geregistreerd bij het kwaliteitsregister SKJ of voldoet aan de voorwaarde om direct geregistreerd te kunnen 

worden 

 Ervaring en affiniteit met mensen met een beperking/GGZ 

 Kennis van de arbeidsmarkt, toeleidingsmogelijkheden en van relevante wet- en regelgeving met het oog op 

mogelijke nog te starten projecten 

 Procesmatig en projectmatig werken 

 Competenties: stressbestendig en flexibel, vraag- en oplossingsgericht, doel- en resultaatgericht, ondernemend en 

innovatief, analytisch, methodisch en kritische houding naar eigen functioneren 

 In bezit van rijbewijs en auto 

 Sleutelwoorden voor jou zijn: ‘out-of-the-box’ denken, netwerker, ondernemende houding en verbinder. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Vacature 
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 een jaar 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO gehandicaptenzorg,  functiegroep 50, minimaal € 2.285,- tot 

maximaal € 3.416,- bruto per maand bij een fulltime werkweek van 36 uur 

 Prima secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg 

 

Solliciteren:  

Voor meer informatie over onze organisatie kunt u terecht op onze website www.meeplus.nl.  Voor overige vragen kun je 

contact opnemen met  Marjanne Mesu meewerkend coach (Gouda) van het sociaal team Gouda, telefoonnummer  06-46280967 

of Ward van den Dries, manager (MH) telefoonnummer  06-54641740. Uw sollicitatie kunt u tot 26 februari  richten aan 

ward.vandendries@meeplus.nl.  

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.   

http://www.meeplus.nl/
mailto:ward.vandendries@meeplus.nl

