
 
 

Sociaal Werker  m/v 32 uur p.w. 
Jongerenwerk/ Samenlevingsopbouw 
Tijdelijke functie met uitzicht op verlenging 
 
Bouwen aan een mooie samenleving? Stichting De Boei, Sociaal Werk Bunschoten is een innovatieve 
welzijnsorganisatie. We hebben een unieke werkwijze ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen nu en 
in de toekomst betrokken te houden en een eerlijke kans te bieden. 
Met acht sociaal werkers en ruim 180 vrijwilligers ondersteunen we buurten, kinderen, jongeren, 
volwassenen en ouderen. Ben jij een bevlogen sociaal werker en wil je kans krijgen om je te 
ontwikkelen?  Wij hebben een mooi team met een breed aanbod aan activiteiten. We staan open 
voor jouw ideeën. 
 
Wat wij bieden:  

● Een leuke baan als sociaal werker bij De Boei in Bunschoten, voor 32 uur per week  
Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Welzijn, schaal 8. 

● Een contract voor bepaalde tijd, gedurende zes maanden ivm zwangerschapsverlof. 
● Uitzicht op verlenging. 
● De kans om ervaring op te doen binnen een kleine organisatie waar saamhorigheid en 

vertrouwen een hoofdrol speelt 
● Een plezierige werksfeer binnen een enthousiast team 

 
Wat ga je doen?  
De Boei is de organisatie voor sociaal werk in Bunschoten. Jij richt je als sociaal werker, samen met je 
collega’s, op de vragen die binnenkomen van cliënten en betrekt daar actief het netwerk bij. Je houdt 
je vooral bezig met activiteiten binnen opvoeden en opgroeien. Is er een gezin dat hulp nodig heeft? 
Jij zet alles op alles om te helpen, of dat nu individueel of in groepsverband is. Je bent een echte 
verbinder tussen kinderen, ouders, school en sociaal team. Je geeft praktische tips en biedt 
handvatten die opgroeien en opvoeden iets makkelijker maken. En soms ben je er gewoon met een 
luisterend oor. Jongeren, kinderen, scholen, kinderdagverblijven en hun ouders: ze kunnen allemaal 
bij jou terecht.  
 
En verder? 
Verder voer je projecten uit en geef je bijvoorbeeld trainingen aan basisschoolkinderen. Dat kunnen 
weerbaarheidstrainingen zijn of trainingen die meer gericht zijn op specifieke gezinssituaties. Ook 
houd je contact met partners van De Boei, zoals de gemeente, kinderdagverblijven, scholen en 
kerken.  
 
Werkdagen en –tijden 
Als sociaal werker ga je 32 uur per week aan de slag. De dagen worden in overleg bepaald en je vindt 
het geen probleem om af en toe ’s avonds te werken. Je functie als parttime sociaal werker valt 
onder de CAO Welzijn. Je bruto maandsalaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
 
Wat wij vragen:  

● Je hebt de hbo-opleiding Sociaal Werk afgerond 
● Je hebt affiniteit met zowel individuele, als groepsondersteuning en gaat geen probleem uit 

de weg 
● Je hebt affiniteit met jongeren en kinderen, gezinsbegeleiding en met netwerkversterking. 

 
Meer informatie 
Wil je eerst nog meer informatie? Bel dan met Chris Hagelen, directeur De Boei,  033 – 299 29 22 of 
kijk op de website www.deboeibunschoten.nl 
Je kunt je sollicitatie met motivatie en cv sturen naar  c.hagelen@deboeibunschoten.nl 
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