
 

Cadanz Welzijn is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de gemeente 
Eemsdelta in het noordoosten van de provincie Groningen.  
Vanuit verschillende disciplines ondersteunen ruim 55 collega’s inwoners in het werkgebied. Wij 
werken in Eemsdelta aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, 
omdat ieder mens telt. Vanuit deze missie ondersteunen wij inwoners bij hun (hulp)vragen zowel 
individueel als groepsgewijs. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat mensen zelf willen en zelf kunnen, 
alleen én samen. 
 
Cadanz Welzijn heeft met ingang van 15 maart 2023 een vacature voor: 
 

Sociaal werker: ouderenwerk en participatie 
32-36 uur per week 

 
Informatie over de functie: 
Cadanz Welzijn is met inwoners en samenwerkingspartners altijd op zoek naar mogelijkheden om 
inwoners fijner langer zelfstandig thuis en in de buurt te laten wonen. Inwoners ondersteunen elkaar 
en organiseren ontmoetingsactiviteiten. Als sociaal werker begeleid je vrijwilligers en informele 
netwerken en onderhoud je de contacten met relevante samenwerkingspartners. 
Het is een veelzijdige functie: 
- Ondersteunen van diverse projecten: PlusBus, St. Noaberschap en de Niet geïndiceerde 

Dagopvang 
- Welzijnscoach voor individuele inwoners en een adviserend naar netwerkpartners 
- Diensten, voorzieningen en inwoners koppelen op basis van vraag en aanbod  
- Verbinden van informele-en formele zorg 
- Bijdrage leveren aan doorontwikkeling Pact tegen Eenzaamheid 
 
Ben jij iemand die: 

• In staat is om wensen, behoeften, ambities, problemen en kansen van inwoners te 
inventariseren;  

• Op basis daarvan samen met de inwoners een plan op te stellen, individueel of groepsgewijs 
en zodanig dat de leefbaarheid en (samen)redzaamheid wordt vergroot; 

• Vanuit zelfstandigheid goed in teamverband kan werken; 
• Een relevant netwerk kan opbouwen en onderhouden; 
• (Zelf)reflectief is op inhoud en eigen handelen; 
• Open en transparant communiceert 
• Graag met vrijwilligers werkt  

En:  
• Hbo werk- en denkniveau heeft  
• Kennis heeft van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek;  
• Kennis heeft van groepsdynamische processen en complexiteit;  
• Goede vaardigheid bezit in de Nederlandse taal in woord en geschrift;  
• Sociale vaardigheid, daadkracht en inlevingsvermogen heeft voor het onderhouden van 

intensieve contacten met de bewoners, diens leefomgeving en in- en externe netwerken;  
• Vaardigheid heeft in het omgaan met tegengestelde belangen en diversiteit van meningen, 

perspectieven en tegenstellingen.  
• Inzet op werktijden die passen bij de doelgroep en omstandigheden.  

 



Wij bieden: 
• Een aanstelling tot 31 december 2023. Verlenging is de bedoeling, maar afhankelijk van de 

gebleken geschiktheid en doorlopende financiering;  
• Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8, afhankelijk 

van opleiding en ervaring minimaal € 2.867,- en maximaal € 4.086,- bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband;    

• Werkbegeleiding en collegiale ondersteuning;   
• Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen;  
• Cadanz Welzijn is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.    

 
Informatie: 

Meer informatie over Cadanz Welzijn staat op onze website, www.cadanzwelzijn.nl.  
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Engelina Eissens: 
e.eissens@cadanzwelzijn.nl, tel: 06-29429253 of Marleen Mulder: m.mulder@cadanzwelzijn.nl, tel. 06 
51617443.  Je CV met een korte motivatiebrief ontvangen we graag uiterlijk op 27 februari 2023 per 
mail: werken@cadanzwelzijn.nl, ter attentie van Nynke Walstra onder vermelding vacature sociaal 
werker ouderenwerk en participatie.  
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