
 
 
VACATURE       Creatieve coördinator informele zorg (18-24 uur) 
 
 
Over SWO  
 
Stichting Welzijn en Ondersteuning (SWO) is een kleine, brede welzijnsinstelling in de gemeente 
Drimmelen. Wij zijn het sociale vangnet voor een brede groep inwoners die informele zorg en 
ondersteuning kunnen gebruiken. Met een klein team van betaalde krachten en een groot aantal 
vrijwilligers timmert SWO flink aan de weg op het terrein van welzijn, wonen, zorg, inkomen en 
vervoer. Naast de individuele aandacht is SWO actief met ‘nieuwe’ initiatieven die bewoners en 
de lokale samenleving ten goede komen. Aandachtsgebieden waar SWO zich op richt zijn: 
mantelzorg, respijtzorg, informele zorg, dementie, sociale zorg, GGZ, jongeren en vrijwillige inzet. 
 

 
 
Functieomschrijving 
 
Als coördinator werk jij in het brede terrein van welzijn met speciale aandacht voor informele 
zorg. Je hebt aandacht voor de zorgvragers, voor de vrijwilligers en voor het netwerk. Informele 
zorg is bij SWO onderverdeeld in mantelzorg, dementie, NAH en de steun aan mensen met 
(zorg)vragen. 
 Je coördineert het proces van matchen van aanvragen en bemiddelen naar vrijwilligers.  
 SWO zit in de transitie dat steeds meer vrijwilligers de contacten met de cliënten hebben. Je 

ondersteunt dit veranderingsproces. Het is belangrijk dat de vrijwilligers mee kunnen 
veranderen en zich gehoord en gesteund voelen.  

 Je werft, ondersteunt en begeleidt vrijwilligers. Zodanig dat cliënten de aandacht krijgen die 
ze verdienen en nodig hebben.  

 Je bent bezig met optimaliseren van dienstverlening van de zorgvragers, je zoekt naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden die passen bij de personen en in de tijdsgeest.  

 Je organiseert met een team bijeenkomsten zoals het mantelzorgcafé, Alzheimercafé en dag 
van de mantelzorg. 

 Je organiseert een mantelzorgjaarprogramma, geeft uitvoering aan het mantelzorgbeleid.   
 Je werkt met groepen in cursussen en bijeenkomsten rondom thema’s.  
 Je houdt de Kennisbank actueel. Hiervoor volg je de landelijke ontwikkelingen die je vertaalt 

en ontsluit voor de doelgroepen. 
 Je bent actief op sociale media. 

 

 

Functie-eisen 

SWO werkt met een klein team van 5 tot 6 beroepskrachten waarin ieder zijn specialisme en 
competenties inbrengt.  
 We zoeken nu vooral naar iemand die aandacht geven belangrijk vindt en hierin vrijwilligers 

kan matchen, begeleiden en ondersteunen. 
 We zoeken iemand die goed thuis is in sociale media en CRM-systemen (Regicare), en de 

toepassing ervan voor je werk. 
 Iemand die bekend is met zorg en het werkveld van de zorg. Als werker van SWO ben je een 

serieuze gesprekspartner in het zorgnetwerk. 



 Iemand die actief betrokken is bij het opzetten van de Kennisbank, hiervoor op zoek gaat 
naar kennis en informatie en deze deelt met de doelgroep. 

 Iemand die communicatief sterk is, zowel in schrijven en in gesprekken. 
 De eigenschappen die we zoeken zijn: initiatiefrijk, ziet mogelijkheden voor nieuwe ideeën, 

een aanpakker met een groot hart voor de inwoners.   
 Je bent HBO geschoold.  
 

 
 
Wat wij bieden 

De beroepskrachten bij SWO werken autonoom in het team. Er wordt veel generalistisch gewerkt 
waarnaast ieder zijn persoonlijke expertise en competenties bezit en inzet. Hierdoor heeft 
iedereen de kans datgene te doen waar hij goed in is en fijn vindt om aan te werken. Dit wordt 
regelmatig met elkaar afgestemd.  
SWO is een wendbare, flexibele organisatie die meebeweegt met de behoeften uit de 
maatschappij en ontwikkelingen in het veld. Alle medewerkers worden hierbij betrokken en 
uitgedaagd. Er zijn korte lijnen met collega’s en het sociale- en zorgnetwerk in Drimmelen. 
Hiermee wordt veel en waar mogelijk mee samengewerkt.  
Je salaris is conform cao-welzijn schaal 8. 

 

 
 
Belangstelling 

De vacature wordt uiterlijk februari 2021 ingevuld en indien mogelijk eerder. 
Op verschillende creatieve manieren kun je laten weten dat je interesse hebt in deze functie: met 
een brief, videosollicitatie of een andere manier om jezelf te presenteren. 
Heb je interesse, stuur je sollicitatie voor 20 november 2020 naar SWO, t.a.v. Peter Franken, Het 
Vierendeel 6, 4921 LC te Made of mailen naar vacature@swodrimmelen.nl.  
 
De selectiegesprekken zijn in de week van 23 november. De eerste ronde zal via Teams online 
plaatsvinden, de tweede ronde fysiek.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Peter Franken, directeur 
SWO. Telefoon: 0162-45 18 94, bereikbaar tot 12.30 uur. 
  


