
Vacature Sociaal-maatschappelijk werker WIJ 

  
WIJ staat voor aandacht. Van mensen voor mensen. WIJ werkt aan een stad 
waarin mensen goed voor zichzelf en elkaar zorgen. Inwoners, vrijwilligers en professionals samen. 
Waarbij je de ander net zo serieus neemt als jezelf. Daarbij trekken we geen grens. Niet tussen 
burgers en professionals, binnen of buiten en hoog of laag. Iedereen draagt bij naar vermogen. 
WIJ helpen mensen om hun eigen oplossingen te vinden, op eigen kracht. 

Onze sturing komt van klanten, stakeholders en collega’s, zowel intern als extern. Samen werken 
we aan onze idealen. Op deze manier dragen we bij aan een waardenetwerk als Zorg voor elkaar 
Breda. Het ideaal van Zorg voor elkaar Breda is passende ondersteuning voor iedere Bredanaar die 
dat nodig heeft. Met een zo groot mogelijk aandeel van die Bredanaar zelf. 

Bij WIJ besturen we ons eigen werk en samen besturen we WIJ. Geen leidinggevenden en functies, 
maar verbinding en vakmanschap. Wil jij werken bij een organisatie waar we samen besturen? 

Per 1 mei 2023 zoeken we een 

sociaal-maatschappelijk werker voor 28 tot 32 uur per week 

Jij wilt een bijdrage leveren aan Zorg voor elkaar Breda. Je bent breed inzetbaar. Dat betekent dat 
je mensen thuis ondersteunt én in de buurt. Aandachtspunten zijn daarbij preventie, reablement 
en gedragsverandering. Het gaat daarbij niet om interventies om een ander te veranderen, juist 
niet! Het gaat om verandering die vanuit de mensen zelf komt.    

Naast jouw werk in de wijk ontwikkel je netwerken rond maatschappelijke thema’s (denk 
bijvoorbeeld aan eenzaamheid, onbegrepen gedrag en/of armoede). Daarnaast zet je je in voor ons 
aanmeldpunt waar alle hulpvragen van Bredanaars binnenkomen.  

Voor meer informatie over WIJ en wie wij zijn: 
 verkenning.begintbijjou.nl 
 probleemgedrag.begintbijjou.nl 
 uitvoeringsplan.zorgvoorelkaarbreda.net 

 
De collega die we zoeken is sterk in:  

 samenwerken 
 coachen 
 durven 
 innoveren 
 netwerken 
 creativiteit 
 resultaten boeken 
 flexibiliteit 

 

WIJ biedt een dienstverband voor in eerste instantie 1 jaar in schaal 8 (max trede u2) van de CAO 

Sociaal Werk. 

 

Heb jij de opleiding HBO Sociaal werk CMV of MWD gevolgd? Stuur dan je motivatie met CV vóór 

17 februari 2023 via: Sociaal-maatschappelijk werker - Breda - Indeed.com 
De gesprekken vinden plaats op maandag 27 februari 2023 en donderdag 3 maart 2023. Een TMA 

is onderdeel van de procedure. Deze vindt plaats na het eerste gesprek. 

 

Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Joyce Antheunissen via  

076 525 15 00.  

 

https://nl.indeed.com/job/sociaal-maatschappelijk-werker-100069cca1c33380

