Seniorenwelzijn kenmerkt zich door het vergroten van de zelfredzaamheid en regie over het ‘eigen’ leven van
ouderen. Seniorwelzijn zet zich in om het welzijn en zelfstandig wonende senioren (55+) in Maassluis, Vlaardingen en
Schiedam te vergroten. Onze professionals en vrijwilligers dragen hier onder andere aan bij door preventie en
vroegsignalering.
Daarnaast bieden zij op individueel en wijkniveau ondersteuning bij het bevorderen en ontwikkelen van een sterk
sociaal netwerk, vitaliteit, meedoen en zingeving. Hierbij werken zij onder andere samen met het sociaal netwerk
van de senioren, wijkbewoners, verenigingen, huisartspraktijken, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties
en de gemeente. Seniorenwelzijn is onderdeel van netwerkorganisatie Stichting Onder Een Dak

Wij zoeken voor ons team in Schiedam een ervaren (vooral op het gebied van beginnende dementie), enthousiaste
en positief ingestelde

Ouderenadviseur
Voor 32 uur per week

Je werkt voor de helft van het dienstverband ambulant en voor de andere helft op onze voorziening in
ontmoetingscentrum De 5 Molens. Hier wordt in de eerste helft van 2022 een aanbod gericht op mensen met een
beginnende dementie gerealiseerd.
Wat je gaat doen
Het doel van jouw functie is het voor senioren mogelijk te maken om zo lang mogelijk binnen de eigen buurt
contacten te onderhouden, te blijven “meedoen” en in het eigen huis te blijven wonen. Het gaat hierbij vooral om
ondersteuning aan senioren en hun netwerk in multi-probleemsituaties. Je brengt balans tussen draagkracht en
draaglast, voorkomt vereenzaming en zorgt voor materiële hulpverlening.
Als Ouderenadviseur ondersteun je oudere inwoners bij het verhelderen van hun vraag. Je kijkt samen met hen naar
mogelijkheden en eventueel bij welke organisatie, instantie, stichting of inwoners zij terecht kunnen. Je biedt
ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën. Je hebt oog voor knelpunten binnen de
leefsituatie van ouderen en gaat hier actief mee aan de slag. Jouw inzet is gericht op het bieden van een
gelijkwaardige, zo gezond mogelijke en zelfstandig mogelijke plek voor ouderen binnen de samenleving.
Samen met jouw collega’s, vrijwilligers en netwerkpartners ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe
activiteiten afgestemd op de vraag vanuit de doelgroep, de maatschappij en de organisatie.
Wie wij zoeken
Je hebt brede kennis op het gebied van seniorenproblematiek. Jouw expertise ligt op het gebied van (beginnende)
dementie en veroudering in relatie tot mogelijke ondersteuningsbehoeften. Daarnaast ben je bekend met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving, beleidskaders en specifieke regelingen voor senioren. Je hebt kennis van en
ervaring met diverse interventiemethodieken en instrumenten. Vanzelfsprekend werk je graag met senioren en vind
je het leuk om vrijwilligers aan te sturen. Dit weet je vanuit jouw ervaring.

Je bent communicatief sterk en als vanzelf weet je mensen te enthousiasmeren en motiveren. Je bent oprecht in hen
geïnteresseerd. Daarnaast heb je voldoende daadkracht en creativiteit om in deze dynamische omgeving zelfstandig
te kunnen werken. Kennis van de sociale kaart en het hebben van een netwerk is een pré. Gezien de diversiteit van
onze cliënten zijn wij bij voorkeur op zoek naar een Arabisch sprekende collega.
Naast jouw ervaring beschik je over een relevant hbo-diploma, bijvoorbeeld MWD, Social Work of SPH. Een
achtergrond in de hulpverlening is een must!
Wij bieden:
• Een inspirerende werkomgeving met veel dynamiek, afwisseling en mogelijkheid tot innovatie.
• Een enthousiast en gepassioneerd team.
• Een ondernemende en groeiende organisatie.
• Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en trainingen. Onder andere via GGZ Ecademy.
• Een salaris van minimaal € 2.712 tot maximaal € 3.864 bruto per maand (gebaseerd op een 36-urige
werkweek, schaal 8 conform Cao Sociaal Werk).
• Functie voor 32 uur per week.
Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief of videosollicitatie naar sollicitaties@stoed.nl. Kies de manier die bij jou past, zodat
we jou gelijk goed leren kennen. We vinden het erg fijn als je ook een cv toevoegt.
Wil je eerst nog iets vragen? Neem dan contact op met Kyra Smit, manager zorg & welzijn. Zij is bereikbaar via
telefoonnummer 010 599 1991.
Reageren kan tot en met 3 april 2022. De vacature wordt tegelijkertijd zowel intern als extern geplaatst. Interne
kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang bij de sollicitatieprocedure.
Bericht aan externe bureaus: We waarderen het dat jullie mee willen helpen om de juiste nieuwe collega te vinden.
Op dit moment kiezen we ervoor om de vacature zelf in te vullen.

