
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trema is een brede welzijnsinstelling met 150 vaste medewerkers die ervoor zorgt dat mensen van jong tot oud mee 
kunnen doen in de maatschappij en meetellen. We zijn actief in de gemeenten Altena en Geertruidenberg en zetten 

ons er voor in dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.  
 

Wij zijn voor werkgebied Altena op zoek naar een: 

 

Algemeen Maatschappelijk Werker (m/v) 

voor 32 uur per week 

Als Algemeen Maatschappelijk Werker ben je verantwoordelijk voor het bieden van adequate hulp– en dienstverle- 
ning op diverse levensterreinen aan inwoners van het werkgebied Altena. Je werkt integraal samen met je collega’s, 
zowel in je vakteam als binnen de divisie Welzijn, en met de diverse partners in het werkgebied. 

 

Taken: 

• Hulp– en dienstverlening vanuit oplossingsgerichte methodiek. 

• Organiseren en uitvoeren van groepsgerichte activiteiten (o.a. SOVA-training) 

• Outreachend werken 

• Bureaudiensten 

• Deelname in wijkteamstructuur 

• Deelname aan overleggen met gemeenten en andere samenwerkingspartners 

Profiel: 

• Je hebt een afgeronde passende Hbo-opleiding (bijv. Social Work/MWD) 

• Je hebt als maatschappelijk werker kennis en ervaring met procesmatige, materiele en kortdurende hulp- 
verleningstrajecten. 

• Je hebt kennis en ervaring met huiselijk geweld problematiek. 

• Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken en bent communicatief sterk. 

• Je bent een verbinder, innovatief en ondernemend. 

• Je hebt ervaring met integraal samenwerken met wijkteams, schuldhulpverleners, zorgaanbieders en ziet  
kansen in het betrekken van informele zorg, vrijwilligers en het netwerk van de klant. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

• Het is een pre wanneer je affiniteit hebt op het gebied van outreachend werken m.b.t. schuldenpreventie 
(i.v.m. de werkwijze ‘Vroeg Erop Af’) 

 

Wij bieden jou: 

• Salaris conform CAO Sociaal Werk (schaal 8) 

• Een tijdelijke aanstelling in eerste instantie voor een periode van 1 jaar met de intentie tot verlenging  
 
Enthousiast geworden? 

Stuur dan je CV met motivatie naar personeelszaken@trema.org o.v.v. ‘Vacature Maatschappelijk Werker’. Doe 

dit vóór 20 januari 2021. Heb je vragen over de inhoud van de functie, neem dan contact op met Benno 

Zuidervaart, Divisiemanager Welzijn van Trema via t: 0183 - 408 444. Kijk voor meer informatie over de 

dienstverlening van Trema op www.trema.org. 
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