
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een Beleids- en stafmedewerker.  
 
Algemene kenmerken  
Wij werken in de gemeenten Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal aan het versterken 
van de lokale samenleving. Ook voeren wij regionale taken uit, die te specifiek zijn om lokaal te 
organiseren.  
 
Door de vele veranderingen op gebied van Participatie, WMO en Jeugdzorg die de afgelopen jaren 
hebben plaatsgevonden ziet het werk van een sociaal werk organisatie er anders uit dan jaren 
geleden. Er is een verschuiving gaande van zorg naar sociaal werk waarbij Wijkracht zich steeds meer 
en prominenter begeeft in het voorliggend veld waar we de raakvlakken van lichte zorg opzoeken.  

Wat Wijkracht nodig heeft is een goede beleidsmedewerker die vorm kan geven aan nieuwe 
ontwikkelingen en daardoor een brug kan slaan tussen beleid, bestuur en uitvoering. Als 
Beleidsmedewerker Sociaal Domein heb je een erg variërend takenpakket. Hoofdzakelijk ben je bezig 
én blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt op jouw beleidsterrein. Verandert er wet- en 
regelgeving, jij weet het! Het ontwikkelen van beleid, dat is waar jij enthousiast van wordt; plannen 
schrijven en dit voorleggen aan het management en bestuurder. Je bent maatschappelijk betrokken, 
analytisch en een verbinder. Werkzaamheden als vergaderen, netwerken, schrijven en evalueren 
klinken jou goed in de oren. Je ondersteunt daar waar nodig het management in het ontwikkelen van 
beleid en uitvoering op basis van de lokale vraag. Tevens ben je op de hoogte van trends en landelijke 
ontwikkelingen en draag je bij aan innovatie voor Wijkracht.  

Organisatorische positie  
De beleidsmedewerker rapporteert aan de manager en is aan hem verantwoording schuldig.  
Je geeft zelf geen leiding. 
 
Wat ga je doen? 
 je ondersteunt en adviseert de bestuurder en het MT bij de inhoudelijk en organisatorisch taken 
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 je ondersteunt als beleidsmedewerker de Raad van Toezicht bij de toezichthoudende taken en 
vervult, indien noodzakelijk, een adviserende rol en bewaakt good governance in de organisatie 
en bij de directie en Raad van Toezicht 

 je bent de verbindende schakel in de organisatie bij het tot stand komen van het organisatie- 
beleid en legt het beleid vast  

 je ondersteunt het MT en de directie bij het vertalen van externe ontwikkelingen naar de 
organisatie 

 je coördineert en regisseert het verantwoordingscyclus w.o. voorbereiden en coördineren van het 
bestuur jaarverslag, jaarverslag Raad van Toezicht en bestuur rapportages 

 je bent belast met het voorbereiden, verzorgen, verslagleggen, opvolgen en bewaken van MT, RvT, 
OR-bestuurder overleggen 

 je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de bestuurder over beleid en uitvoering  
 je hebt een specifieke portefeuille welke bestaat uit in- en externe communicatie, kwaliteit, 

secretariaat en de frontoffice. Deze teams werken vanuit de principes van zelforganisatie. 

 
Wie ben jij?  

 jij bent een enthousiaste, ondernemende en betrouwbare collega 
 jij bent een  generalist met strategisch denkniveau 
 jij bent een goede schrijver, creatief, innovatief en flexibel 
 jij beschikt over overtuigingskracht, een proactieve houding en bent resultaatgericht 
 jij beschikt over een brede maatschappelijke visie en over politieke sensitiviteit  
 jij bent ondernemend en initiatiefrijk 
 jij beschikt over een uitstekende mondelinge- en schriftelijke (en didactische) 

uitdrukkingsvaardigheid  
 bent sociaal zeer vaardig en uitstekend in staat om contacten te leggen en te onderhouden 
 je bent maatschappelijk betrokken, analytisch en een verbinder 

 
Wij vragen 

 een afgeronde hbo- of wo-opleiding 
 kennis en ervaring in het Sociaal Domein is een vereiste 
 een analytisch vermogen 

 
Wie zijn wij? 
Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Wij willen de zelfredzaamheid en 
maatschappelijke integratie van mensen met sociale zorgen vergroten door ondersteuning te bieden 
aan de mensen die dit nodig hebben. Een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, mee 
tellen en omzien naar elkaar, dat is ons streven. Om dat mogelijk te maken bieden wij individuele en 
collectieve ondersteuning aan de inwoners van wijken en dorpen uit de gemeenten Borne, Dinkelland, 
Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.  



 

Wanneer iemand er zelf niet helemaal uit komt en een helpende hand kan gebruiken, dát is wanneer 
onze professionals en vrijwilligers graag bijspringen.  Met hun kennis en dankzij het grote netwerk 
weten wij de inwoners te ondersteunen op de manier die bij hun past. Ons doel: zorgen dat de 
inwoners zich goed voelen en mee kunnen blijven doen in de samenleving, op hun eigen manier. 
Wijkracht ondersteunt iedereen bij allerlei vragen en problemen die je in het dagelijks leven tegen 
komt. Wij staan voor de mensen klaar met informatie, advies en hulp.  
 
Er zijn bijna 120 Wijkracht professionals die in Twente klaar staan om mensen te 
helpen, te ondersteunen en de weg te wijzen. Daarnaast kunnen we niet zonder een grote groep van 
bijna 1.000 vrijwilligers.   
 
Wat bieden wij? 
Een salaris conform de CAO Welzijn salarisschaal  9 (maximaal €  4.358,- bruto op basis van een 
fulltime dienstverband van 36 uur), in de functie van Beleids- of Stafmedewerker-3. Je kunt rekenen op 
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.  
Wij gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor de duur van een jaar, met mogelijkheid tot 
verlenging. De werkdagen zijn in overleg.   
 
Solliciteren? 
Interesse? Laat het ons weten! Mail je motivatie en Curriculum Vitae vóór 7 februari 2022 naar de 
sollicitatiecommissie:  vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature Beleids- en Stafmedewerker”. Wil je meer 
informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Cevdet Örnek (Directeur-Bestuurder) via tel 
06 – 485 35 137. 
 
 


