SOCIAAL WERKER
EXPERTISEGEBIED OUDEREN

Sylvia (83) gaat steeds slechter zien. Ze woont zelfstandig maar begint nu tegen allerlei
dingen aan te lopen. Er is hulp nodig in huis en ze vraagt zich af hoe dat moet als ze
niet meer mag autorijden. De huisarts adviseert contact met jou op te nemen.
Peter is 48 en heeft een laag inkomen. Volgens de buurman heeft hij recht op
energietoeslag maar hij weet niet hoe hij dat moet aanvragen, hij heeft niets met
formulieren en computers. De buurman geeft hem het telefoonnummer van Caleidoz.
OVER CALEIDOZ
Caleidoz is dé
welzijnsorganisatie in de
gemeenten Doesburg en
Zevenaar. Professioneel
betrokken, dichtbij en voor
iedereen. Caleidoz draagt bij
aan het welzijn, de vrijheid en
eigenheid van mensen. Wij
stimuleren mensen om zelf
te kunnen kiezen, om mee
te doen en bij te dragen. Wij
sluiten niemand uit. Wij zijn
er voor iedereen. Dit doen we
samen met jou.

ONZE MERKBELOFTEN
Ik zie je - Bij Caleidoz word
je gezien, als bezoeker,
medewerker of vrijwilliger
ongeacht je leeftijd.
Ik hoor je - Wij nemen de tijd
om écht te luisteren en vragen
door.
Ik daag je uit - Wij dagen jou
uit het allerbeste uit jezelf
te halen! We laten je dingen
ontdekken waarvan je dacht
dat je ze misschien niet zou
kunnen.
Ik help je - En als je dan toch
meer hulp nodig hebt, zijn we
er voor je om je te helpen, te
ondersteunen en te coachen.

JOUW ROL EN EXPERTISE
In Doesburg ben jij hét aanspreekpunt van Caleidoz voor inwoners, vrijwilligers, collega’s
en netwerkpartners. In deze gevarieerde functie word je medeverantwoordelijk voor het
realiseren van de organisatiedoelstellingen van Caleidoz. Je bent in nauw contact met het
Caleidoz team in Doesburg, de gemeente Doesburg en netwerkpartners. Daarnaast ben je
ook onderdeel van Team Sociaal Werk. Je participeert actief in de samenwerkingsketens op
het gebied van welzijn en zorg voor ouderen, en armoedepreventie.
COÖRDINATIE OUDERENADVIES EN FORMULIERENBRIGADE.
Je coördineert de inzet van de vrijwillige ouderenadviseurs en de vrijwilligers van de
formulierenbrigade. Je kent je vrijwilligers goed en maakt gebruik van hun unieke talent.
Je gebruikt je expertise in de ouderenzorg om de vrijwillige ouderenadviseurs te coachen en
daardoor mensen als Sylvia verder te helpen. In complexe situaties geef je zelf individuele
coaching aan hulpvragers.
JOUW KWALITEITEN
Jij bent een ervaren, proactieve en doelgerichte professional met aantoonbare affiniteit met de
doelgroep senioren. Je bent oplossingsgericht, creatief en kunt goed organiseren, coördineren
en verbinden. Je hebt een toegankelijke persoonlijkheid en legt makkelijk contact. Je weet
vrijwilligers en collega’s te enthousiasmeren en gaat samen op zoek naar de beste oplossing voor
de inwoners. Als professional van Caleidoz ben je van toegevoegde waarde in het lokale netwerk.
Jouw takenpakket bestaat onder andere uit:
• Coördinatie vrijwilligers. Werven, inwerken en begeleiden, individueel en in teamverband.
• Hulpvragen, inventariseren en signaleren: je brengt de wensen, behoeften, problemen en 		
		 hulpvragen in kaart en bepaalt wat de beste inzet is.
• Adviseren en informeren: Je adviseert en informeert over diverse voorzieningen en over 		
		 wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
• Coördinatie en optimalisatie van de zorg- en hulpverlening. Je optimaliseert de situatie 		
		 van hulpvragers door advies, begeleiding en verwijzing naar de netwerkpartners op gebied 		
		 van ouderenzorg en armoedepreventie.
Voor deze functie vragen wij:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau en aantoonbare ervaring met senioren
• Ervaring in het coördineren en begeleiden van vrijwilligers
• Ervaring met individuele begeleiding van cliënten
• Inhoudelijk én beleidsmatig kunnen rapporteren
• Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot voorzieningen
• Kennis van het zorgnetwerk en de sociale kaart
KOM JIJ ONS VERSTERKEN?
Startdatum voor deze functie is 1 februari 2023 en het aantal uren wordt in overleg vastgesteld,
het minimum is 24. Je kunt solliciteren tot 4 december 2022. De gesprekken zijn gepland op
donderdag 8 en maandag 19 december 2022. Heb je vakinhoudelijke vragen? Bel/whatsapp met
Wilma op nummer 06-12292712 of mail met w.langeveld@caleidoz.nl. Heb je vragen over de
procedure of wil je direct solliciteren?
Neem dan contact op met Margriet via e-mail m.sanders@caleidoz.nl of bel/whatsapp op
06 5385 0406. Naast je cv ontvangen we graag je motivatie. In het verloop van de procedure kun
je actief met ons kennismaken en wij met jou, onder andere door gesprekken en meelopen.
We volgen de cao Sociaal Werk. Deze functie is een combinatie van “sociaal werker 3” en
“ouderenadviseur” en is ingeschaald in schaal 8. Je krijgt een Individueel keuzebudget (IKB)
met keuze voor extra vrije uren of extra salaris. Er zijn verschillende mogelijkheden om je te
ontwikkelen zoals vitaliteitsuren en een loopbaanbudget (LBB) op die je kunt inzetten voor je
persoonlijke ontwikkeling.

