
 

Medewerker Sociaal Team/   
 Kortdurende Ondersteuning 

32 - 36 uur per week 
 

 
Ben jij iemand die graag met mensen in gesprek gaat over welke problemen ze ervaren en hoe 
samen tot de beste oplossing gekomen kan worden? Ben je niet bang om confrontaties aan te gaan 
en deins je niet terug voor crisissituaties? Dan ben jij misschien wel de medewerker die we voor ons 
Sociaal Team zoeken! 
 
Wat ga je doen? 
Als medewerker Sociaal Team bied je kortdurende ondersteuning aan mensen in crisissituaties. Het 
kan gaan over schulden, huiselijk geweld, verslaving etc. De werkzaamheden die daarbij horen zijn 
heel divers, je kunt hierbij denken aan: 

• Het voeren van gesprekken bij mensen thuis. 
• Het signaleren van knelpunten tussen bewoner en de gemeente en proberen tot een 

oplossing te komen. 
• Mensen helpen met het maken van belangrijke keuzes. 
• Doorverwijzen naar andere soorten van dienstverlening indien nodig. 
• Het signaleren van psychische en andersoortige problematiek. 
• Het verstrekken van informatie over producten, regelingen, procedures, ect. 
• Het denken in oplossingen, juist ook wat betreft de informele zorg. 

 
Wie ben je? 
Je bent een flexibele, ondernemende collega die veel ervaring heeft met het ondersteunen van 
mensen in problematische situaties. Je kunt goed luisteren, je hebt inlevingsvermogen, maar ook het 
vermogen om mensen te confronteren met de gevolgen van eigen gedrag. Belangrijke competenties 
die daarbij horen zijn het versterken van eigen kracht en zelfregie van de hulpvrager, verhelderen 
van vragen en behoeften en outreachend werken. 
 
Wat vragen wij? 

• HBO werk- en denkniveau, minimaal 3 jaar werkervaring in soortgelijke functie. 
• Ervaring met ondersteuning die gericht is op zelfregie van de inwoner. 
• Uitstekende sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen motiveren en 

stimuleren en om kunnen gaan met weerstand. 
• Het kunnen signaleren, interpreteren en omgaan met verbale en non-verbale signalen. 
• Initiatiefrijk, creatief en probleemoplossend vermogen. 
• Stressbestendig en de vaardigheden beheersen om in crisissituaties op te kunnen treden. 
• Kennis van de sociale kaart van gemeente De Bilt. 
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden ten behoeve van 

indicaties, gesprekken en gespreksverslagen. 
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken. 

 
 
 



Wat bieden wij? 
• Een inhoudelijk uitdagende, maatschappelijk betrokken functie.  
• Een enthousiast team en een overzichtelijke, betrokken organisatie. 
• Een aanstelling voor de periode van 1 jaar met kans op vast dienstverband in de toekomst.  
• Salarisschaal 8 of 9 van CAO Sociaal Werk (afhankelijk van kennis en ervaring).  
• Individueel Keuze Budget welke je kan besteden aan het kopen van extra verlof of uitbetalen 

van extra salaris ter hoogte van ongeveer 19% van je bruto salaris. 
• Loopbaanbudget. 
• Fietsplan. 
• Goede pensioenregeling in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 
Wie zijn wij? 
MENS De Bilt is de Biltse organisatie voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Jeugdwet en Welzijn. MENS De Bilt is georganiseerd in drie teams: Team Welzijn, Sociaal 
Team en het CJG (Jeugdteam). Bij het Sociaal Team kunnen inwoners van de gemeente De Bilt zich 
melden met vragen over zorg, wonen en welzijn.  
 
Heb je interesse in deze uitdagende functie? 
Solliciteer dan direct! Je kan je sollicitatiebrief en CV mailen naar Marijke Nijzink (HR-Adviseur) 
m.nijzink@mensdebilt.nl 
Meer informatie is te verkrijgen bij Erwin de Boer, Teamleider Sociaal Team, subteam kortdurende 
ondersteuning: 06-21117362 

 
 


