
 
 
Welzijn Bommelerwaard staat voor verbindend welzijnswerk binnen de 

gemeenten Maasdriel en Zaltbommel; inwoners ondersteunen, hun sociale 

netwerken versterken en zorgen dat ze kunnen blijven meedoen.  

Sociaal Makelaar 

 

Algemene kenmerken  

De sociaal makelaar haalt zelf actief de vraag op bij de inwoners en stimuleert en 

versterkt de sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid in de Bommelerwaard. 

De sociaal makelaar richt zich op het analyseren van signalen en het  ondersteunen en 

faciliteren van bewoners, die initiatieven (willen) nemen om de wijk te versterken. Een 

sociaal makelaar is een netwerker, ondersteuner van burgerinitiatieven, bemiddelaar en 

stimulator voor onder andere zelfstandig vrijwilligerswerk in de wijk. 

  

Doel van de functie  

De sociaal makelaar onderzoekt en signaleert behoeften van inwoners en organisaties en 

verbindt en ondersteunt collectieve (buurt)initiatieven ter bevordering van de 

leefbaarheid en het welzijn van de inwoners.  

De sociaal makelaar ontwikkelt een sterk netwerk van (lokale) samenwerkingspartners 

en ondersteunt ook inwoners en organisaties bij het realiseren van initiatieven op het 

gebied van participatie, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

Wat bieden wij  

Binnen deze functie krijg je veel verantwoordelijkheid, vertrouwen en ruimte voor eigen 

initiatief. We bieden  flexibiliteit in zowel de indeling van de werkuren als de indeling van 

het werk en er is binnen onze organisatie veel ruimte voor persoonlijke groei en 

ontwikkeling. We zoeken dan ook een pro-actieve collega, die kansen ziet en deze weet 

te benutten. 

Je werkt nauw samen met collega’s binnen Welzijn Bommelerwaard, met de 

mogelijkheid voor onderlinge uitwisseling, intervisie en scholing. We bieden een 

uitdagende en dynamische functie met een aanstelling in eerste instantie voor de duur 

van een jaar. De salariëring is conform de CAO Sociaal Werk & Maatschappelijke 

Dienstverlening, schaal 8, met daarnaast bijkomende arbeidsvoorwaarden zoals een 

mobiele telefoon en tablet. 

Je krijgt de ruimte om de verbindende schakel te zijn voor inwoners. Je levert geen 

individuele zorg.  

Als sociaal makelaar rapporteer je aan de directeur. 

 

Resultaatgebieden  

Als sociaal makelaar in de Bommelerwaard breng je (met gemeente en andere partners) 

de samenwerking en verbinding tussen inwoners, organisaties en wijkinitiatieven tot 

stand. 

 

Het werk is gericht op het leggen van relaties, tussen mensen en organisaties, waar die 

niet vanzelf ontstaan. Sociale contacten zijn essentieel voor het ervaren van gezondheid 

en ter voorkoming van eenzaamheid. De sociaal makelaar leidt inwoners, die daar 

behoefte aan hebben, toe naar voorzieningen en activiteiten in de Bommelerwaard en 

ondersteunt inwoners bij het raadplegen van sociale netwerken. 

 

De sociaal makelaar kent de Bommelerwaard en de sociale kaart en is aanjager van 

nieuwe en bestaande vrijwilligers- en burgerinitiatieven in Zaltbommel en Maasdriel. 

 



 
 
Door ‘op straat te spelen’ kan de makelaar nieuwe bewonersinitiatieven onder de 

aandacht van gemeente en andere partners brengen. Waar nodig stimuleert en 

ondersteunt de makelaar initiatieven, of brengt organisaties met elkaar in contact.  

 

Door de vele contacten in de dorpen en wijken vergroot de sociaal makelaar de 

bekendheid van onze organisatie en de ondersteuningsmogelijkheden die we bieden. 

 

Profiel van de functie  

• HBO werk- en denkniveau; 

• Relevante werkervaring op het gebied van samenlevingsopbouw en 

burgerparticipatie; 

• Een stevige en betrouwbare persoonlijkheid die in staat is te communiceren op 

verschillende niveaus; 

• Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken; 

• Met enthousiasme kunnen organiseren van bijeenkomsten en collectieve 

activiteiten 

• Verbindende kwaliteiten met daarbij een proactieve en enthousiaste houding; 

• Flexibel in omgang en tijd; 

• Kan goed samenwerken met mensen van verschillende culturele achtergronden; 

• Kennis van de sociale kaart van de Bommelerwaard en een relevant netwerk zijn 

een pré. 

 

De functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening. Heb je interesse in deze leuke functie, stuur dan je sollicitatie, uiterlijk 

14 november, naar administratie@welzijnbommelerwaard.nl Voor meer informatie over 

onze organisatie en deze vacature kun je contact opnemen met onze directeur, Eugenie 

Kaspori, via 0418 634231. 
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