
meer met mensen!

Vacature

De Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord  is op zoek naar een energieke en creatieve  

Professionele Dorpsverbinder m/v
voor 6 uur per week, te verdelen over meerdere dagdelen
deze functie is bij geschiktheid te combineren met de vacature Medewerker Kompeniej 10 uur per week

Stichting Welzijn Kronenberg Evertsoord stelt zich ten doel het wonen, welzijn en de gezondheid van de inwoners 
van Kronenberg en Evertsoord te bevorderen en probeert dit te bereiken door activiteiten als dorpsontmoeting De 
Kompeniej, de Wensbus, dementievrijwilligers en een warme maaltijdvoorziening.  Dit alles onder het motto “Voor 
elkaar en met elkaar “.

Wegens uitbreiding van haar takenpakket is de stichting op zoek naar een dorpsverbinder die als schakel 
tussen bewoners, vrijwilligers en professionals zich bezig gaat houden met het breder ondersteunen van 
inwoners met een welzijn- of zorgvraag  in Kronenberg en Evertsoord.

Functie-inhoud: 
De dorpsverbinder 
• is de verbindende schakel in het dorp tussen de bewoners, vrijwilligers en professionals 
• signaleert en ondersteunt inwoners  bij hun welzijn- en zorgbehoeften
• informeert en begeleidt inwoners met een behoefte aan informele zorg en/of professionele zorg naar 

de juiste loketten/personen 
• onderhoudt mede de contacten en vervult een brugfunctie tussen informele en formele zorg
• draagt bij en verhoogt het welzijn van alle inwoners van Kronenberg en Evertsoord
• geeft ondersteuning aan hulp- en zorgtaken die informele netwerken in de gemeenschap op zich 

nemen.
• is een laagdrempelige vraagbaak/wegwijzer en vervult een loketfunctie voor de inwoners 
• maakt het mede mogelijk dat inwoners van Kronenberg en Evertsoord  zolang mogelijk (zelfstandig) 

kunnen blijven wonen en leven in hun eigen vertrouwde omgeving.
Functie-eisen:
• Opleiding op MBO 3 of 4 niveau zoals CMV, SPW en relevante maatschappelijke- en/of zorg gerelateerde 

werkervaring.
• Beschikt over de nodige actuele achtergrondkennis over WMO, PGB, Zorg in Natura, of bereid je daarin 

te verdiepen etc.
• Kan goed luisteren, is discreet en weet de vraag achter de vraag te ontdekken.
• Creatief in denken en handelen, goede contactuele en communicatieve vaardigheden. 
• Het is een voordeel als je goed op de hoogte van zaken die in Kronenberg en Evertsoord spelen. 
• Wil graag (mee)bouwen aan nieuwe ontwikkelingen en initiatieven betreffende welzijn en zorg.

Wat bieden wij?
• Wij bieden je een arbeidscontract voor 6 uur per week in eerste instantie tot eind 2023. Gezien de 

ontwikkeling is er een grote  kans op verlenging.
• Je valt in de CAO Sociaal Werk en de functie is gewaardeerd op schaal 6.  
• De 6 uur per week zijn  in overleg te verdelen over meerdere dagdelen
• Bij gebleken geschiktheid is een combinatie met de vacature medewerk(st)er Dorpsontmoeting voor 10 

uur in de Kompeniej bespreekbaar. 

Heb je belangstelling? 
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Piet Selen 06 11841811, bestuurslid van de 
Stichting Welzijn Kronenberg en Evertsoord
Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 maart naar de Stichting Welzijn 
Kronenberg Evertsoord t.a.v. secretariaat mw. Nell Verhaeg, Simonsstraat 22, 5976 NX te Kronenberg, of 
mail je brief en CV naar nell.hay.verhaeg@hetnet.nl met vermelding  “Vacature Dorpsverbinder”.
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