VACATURE MAATSCHAPPELIJK WERKER/
CASUSREGISSEUR

WIJ ZOEKEN

MAATSCHAPPELIJK WERKER /
CASUSREGISSEUR
(zwangerschapsverlof voor 24 uur per week)

Als Maatschappelijk werker/Casusregisseur werk je in het Sociaal Wijkteam en in het Regieteam. Het
regieteam helpt mensen die te maken hebben met complexe problemen op meerdere levensgebieden,
Denk aan een dreigende uithuiszetting, zorgen over de opvoedsituatie van kinderen of problemen met
betrekking tot overlast voor anderen. In het Regieteam werk je samen met een procesregisseur,
jeugdzorg, schuldhulpverlening, wijkagent, de woningcorporatie, Samen met de betrokken instanties
maak je een plan van aanpak om de problemen op te lossen. Het gaat om complexe casussen waarin
samenwerking in de keten en langdurig regie voeren tot de kerntaken hoort.
Voor deze functie zoeken wij professionals met een brede kennis op het gebied van LVB, psychiatrie,
diversiteit en/of multiproblem, gericht op de doelgroep volwassen en gezinnen. Deze taak pak je op
binnen het Sociaal Wijkteam van Nijmegen in combinatie met de taken die bij de algemeen
maatschappelijk werker hoort
Wat je gaat doen
 Je legt huisbezoeken af.
 Je biedt waar nodig kortdurende ondersteuning.
 Je stelt samen met de cliënt/cliëntsysteem een hulpverlenings- en/of welzijnsplan op.
 Je neemt de casusregie.
 Je stelt kaders waar nodig en neemt deze op in het hulpverleningsplan.
 Je organiseert multidisciplinaire overleggen.
 Je draagt waar nodig (warm) over aan tweedelijns instellingen.
 Je maakt samen met direct betrokkenen een veiligheidsplan en ziet er op toe dat afspraken hieruit
worden nagekomen.
Competenties
 Vrije geest: open houding – blanco – onbevangen, pionier, uit de “comfortzone” durven komen,
onafhankelijk, eigenwijs, lef.
 Creativiteit: denken in nieuwe oplossingen, los van kaders kunnen werken, positief, verbinden.
 Zelfreflectie in combinatie met zelfvertrouwen: weten wat je wel en niet kan, leren van hoe je iets
hebt aangepakt, ervaringen kunnen delen, kunnen schakelen (actief waar nodig, loslaten waar
mogelijk), op je handen zitten (= hard werken).
 Om kunnen gaan met werkdruk en onduidelijke kaders.
 Om kunnen gaan met weerstand en een zorgmijdende houding van cliënten
 Vertrouwd zijn met de lokale omgeving van cliënten.
 Besef hebben van schaarste binnen het terrein van zorg en welzijn (kostenbewustzijn).
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Functie-eisen
 Bachelor diploma sociaal werk (MWD, SPH, toegepaste psychologie, pedagogiek of vergelijkbaar).
 Kennis en ervaring in de jeugdwet- en keten.
 Kennis van de sociale kaart is een pré.
 Ervaring in het werken met complexe casussen, Multi probleem situaties
 SKJ geregistreerd.
 Werken bij Sterker sociaal werk vereist een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Wat wij bieden
 Je bent werkzaam in Sociaal Wijkteam Nijmegen-West en in dienst bij Sterker sociaal werk.
 Salaris conform schaal 8 (min. € 2.627 max. € 3.742) of 9 (min. € 2.793 max.€ 4.118), afhankelijk
van werkervaring, op basis van de CAO Sociaal werk.
 Een Individueel keuzebudget (ruim 17% van het salaris) en een Persoonlijk loopbaanbudget (1,5%
van het salaris).
 Tijdelijke aanstelling van 22 juni 2020 t/m 13 november 2020.
Herken jij je hierin en ben je geïnteresseerd?
Dan nodigen we je van harte uit te reageren! Stuur je CV en motivatiebrief naar solliciteren@sterker.nl
met vacaturenummer 20-20 Maatschappelijk werker in het onderwerp van je bericht. De uiterlijke
sluitingstermijn is 12 april 2020. De sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdag 17 april 2020. Voor
meer informatie kun je mailen naar Paul Rikken p.rikken@sterker.nl, Gebiedsregisseur.
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