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De Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS) “aan-z” werkt voor alle inwoners van het werkgebied 

Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke en Sint-Laureins. De organisatie schenkt bijzondere aandacht aan mensen 

die minder mogelijkheden of kansen hebben. Aan-z heeft tot taak mensen te stimuleren hun leven in (eigen) handen te 

nemen en actief te participeren in de samenleving. Aan-z gaat met hen op zoek naar sterkten en toekomstverwachtingen, 

ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, netwerken en organisaties. Aan-z pakt problemen aan door zich te 

richten op de oplossingen. De organisatie bouwt aan goed samenleven in buurten en wijken. 
 

We zijn op zoek naar kandidaten voor de functie: 

Sociaal Werker (m/v) 
met als aandachtsgebied sociaal werk/ welzijnswerk 

Uren in overleg: 32 tot 36 uur 

 

Functie 

De Sociaal Werker is gericht op het stimuleren van de eigen kracht en talenten van (groepen) 

burgers. De Sociaal Werker verleent hulp en/of (psychosociale of concrete) ondersteuning als de 

grens van zelfredzaamheid is bereikt. Bijvoorbeeld in het geval van burgers in kwetsbare 

omstandigheden. Verwijst naar meer specialistische hulp als dit nodig is. Als sociaal werker 

stimuleer je mensen om (weer) actief deel te nemen aan de samenleving en in staat te zijn hun 

problemen zelf aan te pakken. 

 

Naast individuele hulpvragen ben je ook betrokken bij de ontwikkeling en organisatie van 

algemene voorzieningen en aanbod in de wijk. Je bent altijd bewust van de behoefte van inwoners 

en weet dit volgens het principe van licht naar zwaar te vertalen. Waar aanbod ontbreekt, toon jij 

initiatief om aanbod te organiseren samen met de partners in de wijk. Je begeleidt mensen die hun 

vrije tijd op een voor hen zinvolle manier willen invullen en op deze manier hun sociale leven vorm 

willen geven. Dit kan door cursussen, vrijwilligerswerk of deelname aan beweegactiviteiten. Deze 

taken worden uitgevoerd in zowel het Nederlands als het Belgisch werkgebied. Vanuit je kennis en 

specialisme ben je een vraagbaak voor je collega’s. 

 

Wat verwachten we van jou? 

 Je bent in het bezit van een HBO diploma Social Work en hebt bij voorkeur ervaring in het 

maatschappelijk werk.  

 Je bent op de hoogte van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

zorg en welzijn en je hebt inzicht in de sociale kaart. Verder verwachten wij dat je kennis 

hebt van beroepsethiek en mogelijke morele dilemma’s.  

 Je beschikt over affiniteit m.b.t. de doelgroep van aan-z. 

 Belangrijke competenties voor de functie zijn: resultaat- en oplossingsgericht, analytisch, 

sociaal en communicatief vaardig, coachend, innoverend en ondernemend. 
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Wij bieden jou 

We bieden je een verantwoordelijke en uitdagende functie in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is. De functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de cao Sociaal Werk. De 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. Deze CAO kent een flexibel in te zetten 

arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een keuzebudget met een eindejaarsuitkering ter hoogte 

van 8,33% en een loopbaanbudget. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn 

 

Interesse 

Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met 

Jennifer van den Bos, coördinator, op tel 06-40606267 of per mail contact opnemen met 

j.vandenbos@aan-z.eu    

 

Sollicitatieprocedure 

Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk 14 februari 2020 per mail versturen naar 

V. Martens, P&O adviseur : v.martens@aan-z.eu. De gesprekken zullen op 17 en 19 februari 

plaatsvinden en het arbeidsvoorwaardengesprek zal op 20 februari worden gepland. 
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