SPiNN is een dynamische welzijnsorganisatie die mensen op laagdrempelige en
professionele wijze wil stimuleren om zo optimaal mogelijk te participeren in de
samenleving. Onze professionals ondersteunen individuele of groepen burgers waar nodig
bij het herstellen en/of versterken van de sociale zelfredzaamheid.
SPiNN voert brede welzijnsactiviteiten uit in de gemeenten Leek, Marum, Grootegast,
Zuidhorn en Noordenveld.
Onze t-shaped professionals zijn sociaal werkers met een of meerdere specialisaties in onder
andere maatschappelijk werk, jongerenwerk, ouderenwerk, mantelzorg, buurtwerk,
vrijwilligerswerk, participatie, inburgering en sociaal raadsliedenwerk.
Sinds 1 januari 2018 valt SPiNN onder ‘Vlechter’. Vlechter is de naam van drie verbonden
welzijnsstichtingen in het noorden van het land (MJD, Trias en SPiNN), met ieder een eigen
lokale verankering. Vlechter staat voor het bestuurlijke en organisatorische
samenwerkingsverband tussen de drie stichtingen, met in totaal 140 medewerkers en circa
100 vrijwilligers.
In verband met het vertrek van een collega is in het Westerkwartier een vacature ontstaan voor de
functie van

Maatschappelijk werker m/v
voor 24 uur per week met ingang van 1 juli tot en met 31 december 2018
Algemeen
Het lokale welzijnswerk in het Westerkwartier wordt in samenwerking en samenhang uitgevoerd met
andere welzijnsinstellingen en organisaties. Medewerkers van SPiNN participeren in de basisteams
van het CJG (jeugd 18-) en in de zogenaamde netwerkteams. Laatstgenoemden hebben de opdracht
invulling te geven aan collectieve preventie (18+).
Voor de doelgroep 18+ zijn wij op zoek naar een allround maatschappelijk werker met specifieke
expertise en affiniteit op het gebied van armoede en schulden.
De functie valt hiërarchisch onder de teammanager van SPiNN in het Westerkwartier.
De functie
De maatschappelijk werker richt zich op kwetsbare (groepen) mensen die problemen hebben met of
tekorten ondervinden in hun sociaal functioneren, in wisselwerking met hun primaire leefomgeving
en/of in de relatie met maatschappelijke instituties.
Wij vragen
 Diploma HBO-MWD en enkele jaren ervaring in het maatschappelijk werk;
 In staat om in samenwerking met keten- en netwerkpartners tot een samenhangend en
sluitend pakket van ondersteuning te komen waarin de regie duidelijk is geregeld;







Werken volgens de 8 bakens van Welzijn Nieuwe Stijl en de 10 competenties van de sociaal
werker;
Kennis en ervaring op het gebied van hulpverlening bij armoede en schulden
Doortastend en stressbestendig;
Organisatie- en omgevingsbewust;
Rijbewijs B en de beschikking over een auto.

Wij bieden
 Arbeidsvoorwaarden volgens cao Sociaal Werk.
 Inschaling in schaal 8 van de cao (bruto fulltime salaris van € 2494,- tot € 3553,-).
 De gemeenten in het Westerkwartier (Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn) vormen na de
gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 samen de nieuwe gemeente Westerkwartier.
De wijze waarop het welzijnswerk vanaf 1 januari wordt georganiseerd is inzet van een
aanbesteding, waardoor op dit moment nog geen zekerheid te geven is of een verlenging van
de aanstelling mogelijk is.
Sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ciska Smits, teammanager, via
telefoonnummer 06 241 91 059.
Je kunt je sollicitatie uiterlijk tot en met 7 mei 2018 per e-mail richten aan Carla Maat, manager P&O
en bedrijfsvoering, via info@spinn.nl .
Selectieprocedure
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 16 en 17 mei 2018.
Bij aanstelling dient de kandidaat een recente Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
.

