In de gemeente de Fryske Marren start in september 2019 een nieuwe welzijnsorganisatie.
Zij maakt zich sterk voor de inwoners in wijken en dorpen op het gebied van
zelfredzaamheid, inwonersinitiatieven, participatie, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De
nieuw te vormen welzijnsorganisatie maakt deel uit van de Tintengroep. Door professionals
en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en
te faciliteren brengen wij inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar
samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten
bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

per 1 september 2019 is de nieuwe stichting in de Fryske Marren op zoek naar meerdere

Buurtwerkers Sport en Cultuur (m/v)
Voor 28-36 uur per week
Functieomschrijving
De Buurtwerker Sport en Cultuur zet zich in om sport, gezondheid en cultuur in de breedste
zin van het woord te stimuleren, zodat het bijdraagt aan de ontwikkeling op fysiek, sociaal
en cognitief gebied van de inwoners. Participatie speelt daarin een belangrijke rol. Ze
ondersteunen verenigingen om vitaal te blijven. Maar ook vanuit een
voorwaardenscheppende rol, in onder andere de omgang met specifieke kwetsbare
inwoners. Sport, bewegen en cultuur is een middel om welzijnswerkdoelen te realiseren.
De Buurtwerker Sport en Cultuur kent de mogelijkheid om in een samenleving
de lijn tussen bestaande sport- en cultuurvoorzieningen en hun toegankelijkheid voor
inwoners uit te stippelen. Ook voor inwoners die beperkingen of achterstanden ervaren.

Waar het aankomt op sport en cultuur verbinden, coachen, doceren en ontwikkelen,
coördineert de Buurtwerker Sport en Cultuur. Sport en cultuur en inwonersgroepen zijn
geen vanzelfsprekende partners. De Buurtwerker Sport en Cultuur brengt contacten tot
stand en kan de partijen de meerwaarde van samenwerking laten zien.
De standplaats van de functie is Joure of Lemmer.

Wat zijn je taken als Buurtwerker Sport en Cultuur?


Je bent in staat actief verbindingen te leggen tussen sportvoorzieningen, onderwijs,
sociaal werk en andere partners in je werkgebied.



Je vertaalt een plan van aanpak naar concrete activiteiten, en ondersteunt hierin
zelforganisatie.



Je onderhoudt nauw contact met de gemeente en sluit aan bij lokaal gezondheidsen sportbeleid.



Je hebt een signalerende functie en draagt actief bij aan oplossingen, zowel
individueel als collectief.



Je bent een aanspreekpunt voor organisaties, instellingen, scholen en de
(sport)verenigingen of het dorp.



Je helpt (sport)verenigingen waar gewenst bij het creëren van passend aanbod.



Je weet wat er speelt bij de doelgroepen en ondersteunt bij de diverse (sport- ,
beweeg- en gezondheids-) vraagstukken.

Wat zijn je taken als lid van een taakvolwassen zelforganiserend team?


Je zet je eigen expertise in ten behoeve van de teamprestaties.



Passend bij je talenten ben je verantwoordelijk voor teamtaken, zoals PR-taken,
aanmeldingen en budget.



Je draagt actief bij in het vertalen van signalen en ontwikkelingen in
beleidsvoorstellen/werkplannen.



Je rapporteert samen met je team, periodiek over de voortgang van de
werkzaamheden, zowel kwalitatief als kwantitatief.



Je onderhoudt contacten met inwoners en partijen in het werkvelden en draagt bij
aan het realiseren van de doelstelling van het team en de organisatie.

Wij vragen


Een afgeronde (C)ALO of een HBO opleiding Social Work met een affiniteit naar
sport, bewegen en cultuur



Goede (ped)agogische vaardigheden, communicatieve vaardigheden vaardig en
overtuigingskracht



Affiniteit met de Friese taal



Een medewerker met affiniteit voor thema’s als gezondheid, bewegen en sport



Kennis van en ervaring met methodieken als: Outreachend werken, Mijn Positieve
Gezondheid en ZRM



Een medewerker die goed kan plannen en organiseren



Een medewerker die sterk is in het opbouwen en onderhouden van een netwerk



Ervaring met mensen met een beperking of achterstand, ouderen, jeugd, etc



Lef om over de grenzen van het eigen vakgebied te kijken



Iemand die flexibel inzetbaar is

Wij bieden


Een cultuur en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw
talenten.



Volop ruimte voor vernieuwend ondernemen.



Een arbeidsovereenkomst vanaf 1 september 2019 voor de duur van een jaar.



Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk. De functie van
Buurtwerker Sport en Cultuur is gesalarieerd volgens salarisschaal 8 (€ 2.544 - €
3.624 bruto bij een fulltime dienstverband).

Contact
Geïnteresseerd geraakt in deze uitdagende functie bij Sociaal Werk de Fryske Marren?
Stuur dan een sollicitatiebrief met CV uiterlijk zondag 24 maart 2019 naar Sociaal Werk de
Fryske Marren t.a.v. mevrouw M. van der Veen (managementassistent) via
m.vanderveen@sociaalwerkdekop.nl. De gesprekken vinden plaats in week 14/week 15.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

