
 
 

 

Wegens vertrek van een collega bij het welzijnsteam zoekt Stichting Welzijnsondersteuning 

Montfoort-Linschoten (SWOM) zo spoedig mogelijk een 

 

 

Sociaal Cultureel Werker 

24 uur per week 
 

SWOM zet zich in voor kwetsbare inwoners van Montfoort en Linschoten, met veel verschillende 

activiteiten en diensten. Goede organisatie, coördinatie en uitvoering van deze activiteiten en 

diensten is belangrijk om deze doelgroep te activeren en te laten participeren. Ben jij het 

organisatietalent dat wij zoeken? 

 

De organisatie 
SWOM is de welzijnsorganisatie van en voor inwoners van Montfoort en Linschoten. We werken in 

drie clusters: Welzijn, DoeMeeHuis en het Sociaal Team. We zoeken naar nieuwe ideeën, stimuleren 

en faciliteren activiteiten en diensten, mobiliseren en coördineren vrijwillige inzet. Met ongeveer 24 

medewerkers en 267 vrijwilligers bereiken we heel veel. We zijn een prettige organisatie om voor te 

werken en er is altijd ruimte voor eigen initiatief. 

 

De functie 
Binnen het welzijnsteam is er plaats voor een sociaal cultureel werker. Je bent verantwoordelijk voor 

het uitvoeren, coördineren en optimaliseren van diverse activiteiten en diensten die plaatsvinden in 

zowel Montfoort als Linschoten. Sommige activiteiten vinden in de avond plaats, zoals het 

maandelijkse aanschuifdiner in Linschoten. De activiteiten zijn gericht op maatschappelijke activering 

en participatie van diverse doelgroepen. Jouw taken zijn heel divers: zo bereid je o.a. de jaarlijkse 

jaar- en lentemarkt voor, coördineer je de inzetbaarheid van de vrijwilligers voor de SWOM auto en 

ben je het aanspreekpunt voor o.a. de maaltijden, de vakantiereis en scootmobielclub. Je voert deze 

taken voornamelijk zelfstandig uit, maar overlegt ook regelmatig met vrijwilligers en je naaste 

collega’s zowel binnen als buiten het welzijnsteam. 

Wij vragen 
- MBO-opleiding Sociaal-Cultureel Werker op niveau 4. 

- Daadkracht. 

- Flexibiliteit en nauwkeurigheid. 

- Klantgerichte denk- en werkwijze. 

- Creatief, vindingrijk en oplossingsgericht. 

- Meedenkend. 

- Goede mondelinge -en schriftelijke vaardigheden. 



Jouw beloning 
De functie is ingeschaald in schaal 6 van CAO Sociaal Werk (Welzijn & Maatschappelijke 

dienstverlening). De aanstelling is voor één jaar met, bij wederzijdse tevredenheid, de mogelijkheid 

tot verlenging. 

 

Word jij onze nieuwe collega? 
Heb je interesse? Mail uiterlijk 8 april jouw CV met motivatie naar ons secretariaat ten name van 

Anchel Kraan, a.kraan@swomontfoort.nl Bel voor meer informatie naar Marie-José Hermans, 

directeur, 0348-469109. 

 

 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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