Jij en Wmo Radar! Samen
vooruit.
Wmo Radar verbindt bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken, waardoor we beter voor elkaar
zorgen én elkaar versterken. Als initiatiefnemer bieden we houvast aan het individu én het collectief om bij te
dragen aan een nieuwe samenleving. Met onze unieke aanpak ‘Het Nieuwe Welzijn’, daagt ons team Delfshaven
burgers uit om zélf een bijdrage te leveren middels vrijwilligerswerk, werk of ondernemen. Onze drijfveer is samen
een betere buurt creëren waarin iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Wmo Radar maakt meedoen
leuk, eenvoudig en motiverend.

Voor onze opdracht in Delfshaven zijn wij op zoek naar een:

Buurtcoach m/v
36 upw

Leefbaarheid in de wijk versterken, daar ga jij voor zorgen.
Als Buurtcoach ondersteun en stimuleer je vrijwillige inzet en bewonersinitiatieven. De focus ligt op participatie en
eigenaarschap. Samenredzaamheid is het doel, versterken en verbinden zijn het middel. Je begeleidt bewoners
en biedt hulp, informatie en advies. Ook ben je actief betrokken bij de Huizen van de Wijk waarbij de
programmering, wijkinitiatieven en de toegang centraal staan. Als Buurtcoach ben je een echte netwerker die
verbindingen legt tussen partners en bewoners in de wijk ter bevordering van de sociale samenhang en veiligheid
in de wijk.
Taken en verantwoordelijkheden
• Begeleiden en stimuleren bewonersinitiatieven ter bevordering van de leefbaarheid
• Ondersteuning bieden aan kwetsbare burgers van Delfshaven met speciale aandacht voor empowerment,
gezondheid, tegenprestatie en taalproblematiek
• Pakt signalen op o.a. via het spreekuur en waar nodig verwijst naar het wijknetwerk
• Organiseren netwerk- en themabijeenkomsten
• Afleggen huisbezoeken 75+ en zorgdragen voor adequate afhandeling van de signalen die hieruit voortkomen
• Sparring partner en adviseur voor collega’s en ketenpartners
• Begeleiden van stagiairs
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Functie vereisten, ervaring, competenties:
• HBO werk- en denkniveau
• Relevante werkervaring
• Positieve, ondernemende ‘erop af’ mentaliteit
• Netwerker en verbinder
• Een brede blik en interesse, in staat om contact te leggen met alle verschillende bewoners(groepen) die
Delfshaven rijk is.
• Kennis van de sociale kaart
• Prioriteiten kunnen stellen, overzicht behouden
Het aanbod
Wij bieden een afwisselende baan in een snelgroeiende, bruisende en informele organisatie
met ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid, flexibele werktijden en fijne collega’s.
Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald conform de CAO Sociaal Werk, schaal 7
of 8.
Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan de criteria? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie (Motivatiebrief
+ CV) uiterlijk 9 juni a.s. naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Marijn Telgenhof HR adviseur.
Vermeld in het onderwerp veld Sollicitatie Buurtcoach + je naam.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken worden gehouden op 19 en 25 juni.
De 2e ronde gesprekken zijn op 28 juni.

Meer weten?
Neem voor vragen over de functie contact op met Suzana Zornic, Domeincoördinator, s.zornic@wmoradar.nl
06-51863554

Stichting Radar Wmo Diensten maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijk opererende organisatie
met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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