
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een Sociaal werker, die affiniteit heeft met de doelgroepen 
ouderen, doelgroep mensen met een licht verstandelijke beperking  en met het collectieve sociaal 
werk.  
 
Wijkracht Hengelo 
In Hengelo biedt Wijkracht op verschillende manieren ondersteuning en dragen wij actief bij aan 
meer welzijn voor iedereen. Vanaf september 2021 worden in drie stadsdelen in Hengelo locaties 
geopend waar mensen laagdrempelig naar binnen kunnen stappen met een (hulp)vraag. 
 
Wat ga je doen?  
Jij begrijpt dat mensen soms niet zelfstandig moeilijkheden in het leven kunnen oplossen. Je 
ondersteunt mensen om dit wel weer te kunnen. Dit doe je door te kijken naar talenten en 
mogelijkheden van mensen zelf en/of binnen hun omgeving. Als professional gebruik je hierbij je 
vakkennis, mensenkennis en een dosis creativiteit. In jouw functie maak je actief verbinding met 
buurtbewoners, mensen die binnen komen lopen en met maatschappelijk kwetsbare groepen.  
Je maakt gebruik van het sociale netwerk in Hengelo en kunt goed samenwerken. Je hebt een 
signalerende functie en zet je in om mensen tot hun recht te laten komen en mee te laten doen in 
de snel veranderende maatschappij.   
 
Wie ben jij?  
Als sociaal werker ben jij ondernemend, een initiatiefnemer, een verbinder, een onderzoeker, een 
doener, iemand met lef en sociaal zeer vaardig. Je weet je positie in te nemen in het voorliggende 
veld. Je bent een enthousiaste en betrouwbare collega. Jij zet problemen graag om in kansen, 
houdt van uitdagingen en een nieuwe manier van werken. Je bent flexibel en bent uitstekend in 
staat contacten te leggen en te onderhouden. Je hebt kennis van en affiniteit met de doelgroepen 
waarmee we werken.   
 
Wij vragen 

Vacature in - en extern 

Sociaal Werker Hengelo 
Hengelo   reageren voor: 30-08-2021 

Hbo    Start per: per direct  

20 uur p/w   Hengelo 

    één jaar contract, met mogelijke verlenging 



 

Je bent in het bezit van een afgeronde HBO - opleiding Social Work of Maatschappelijk werk. 
 
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 tegenkomt. 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 8 (maximaal € 3.864,- bruto op basis van een 
fulltime dienstverband van 36 uur), in de functie van maatschappelijk werker-1. 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 30 augustus 2021 naar de 
sollicitatiecommissie: vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature Sociaal Werker Hengelo”. Wil je meer 
informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Wijkracht via 088 – 9455 722. 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 13 september 2021 
 


