
 

• vacature trema welzi jn •  

 

SOCIAAL WERKER (M/V)  
28-32 uur per week  

Trema is een klantgerichte, ondernemende organisatie voor Welzijn en Kinderopvang in de 
gemeenten Altena en Geertruidenberg.  Wij zetten ons in voor een volwaardige deelname aan de 
samenleving door iedereen. 
 
Voor het werkgebied Altena en Geertruidenberg zijn wij per direct op zoek naar een collega voor de 
Praktische- en de vrijwilligers ondersteuning. Wij ondersteunen inwoners met een beperkt eigen 
sociaal netwerk met het aanbod van: een maaltijdservice, Automaatje, beweegactiviteiten, een 
formulierenbrigade en (ouderen)advies. Het doel van deze diensten is om mensen zo lang als 
mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. De uitvoering wordt grotendeels gedaan door 
vrijwilligers. Daarnaast stimuleren wij het vrijwilligersklimaat in de gemeente en brengen wij vraag en 
aanbod bij elkaar. Taken zijn: 

 
•  Intake, begeleiding en matching van vrijwilligers naar een passende vrijwilligersplek.  
•  Informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties op het gebied van vrijwilligerswerk.  
•   Het promoten van vrijwilligerswerk binnen de gemeente Geertruidenberg. 
•  Hulpvragen van (kwetsbare) inwoners verwerken en hiervoor vrijwilligers inschakelen en  

aansturen. 
•  Contact leggen met inwoners op ontmoetingslocaties om behoeften aan informele  
  ondersteuning te peilen.  
• Doorverwijzen van hulp- en ondersteuningsvragen naar interne en ketenpartners. 
• Deelname aan overleggen met gemeenten en andere samenwerkingspartners. 
• Bekendheid creëren op ontmoetingslocaties en markten. 
 
Wij zoeken iemand met: 
• een passende hbo-opleiding (bijv. Social Work of SPH). 
• een kartrekker die zelfstandig kan werken, maar ook teamspeler is. 
• enthousiasme, flexibilteit, initiatiefrijk en communicatief sterk. 
• die kan verbinden, innovatief en ondernemend is. 
• in het bezit van een rijbewijs en auto. 
 
Wij bieden: 
• Salaris conform CAO Sociaal Werk, schaal 8 (maximaal 3.961 euro o.b.v. 36 uur). 
• Een tijdelijke aanstelling voor een periode van 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid en onder 

voorbehoud van financiering een aanstelling voor onbepaalde tijd. 
 
Is deze vacature echt iets voor jou? Stuur dan je CV met motivatie naar personeelszaken@trema.org 
o.v.v. ‘Vacature Sociaal Werker’. Doe dit vóór 16 mei 2022. Heb je vragen over de inhoud van de 
functie, neem dan contact op met Margriet van Rooden of Saskia de Vries, Divisiemanagers Welzijn 
van Trema via t: 0183 - 408 444. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 19 mei. 
 
Team  

TREMA WELZIJN 
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