
“Jij bent de ondersteunende factor op 
allerlei thema’s en leefgebieden van 
inwoners van Land van Cuijk. Denk aan: 
meedoen in de samenleving, omgaan 
met rouw en verlies, huiselijk geweld, 
zelfontwikkeling en ga zo maar door!”

Sociaal werker - Maatschappelijk werk

28 p/w  Schaal 8

Een dag van een algemeen maatschappelijk werker bij Sociom...

Je start je dag met het (online) spreekuur. Ondertussen werk je je mail bij. Daarna heb 
je gedurende de dag een aantal cliëntgesprekken. Dat kan een intake zijn, maar ook 
een vervolg met een cliënt die je al langer begeleid of een kort tussentijds contact per 
telefoon. De resultaten uit deze gesprekken leg je vast in het cliëntdossier. Deze week 
heb je piketdienst voor de ouderschapsreorganisatie, dus tussen de cliëntgesprekken 
door stem je de gevraagde acties hiervoor telefonisch of per e-mail af. Je sluit je dag af 
met een overleg met een netwerkpartner over de samenwerking die jullie willen aangaan 
op het gebied van huiselijk geweld.

Wat ga je doen?

Je draagt bij aan de talentontwikkeling van inwoners

Samenwerking met externe partners in het sociaal 
domein en overstijgend

Je draagt zorg voor de verslaglegging van jouw 
casussen in ons cliëntensysteem

Je bent onderdeel van Blikveld360. Dit is de 
uitwerking van de kanteling in het sociaal domein. 
We volgen nu meer de richting van de inwoner. 

Samenwerken met Sociom-collega’s en vrijwilligers

Je kan individuele vragen van klanten 
samenbrengen tot een groepsaanbod

Wat neem je mee?

Relevante HBO opleiding

Minimaal 3 jaar ervaring in het 
maatschappelijk werk

Analytisch vermogen om de 
hulpvraag met de klant te 

formuleren en te duiden in het 
hulpverleningsplan

Je kan zelfstandig werken en 
bent goed in beslissingen nemen

Je bent flexibel inzetbaar

Heb je vragen of wil je meer weten over de functie? Neem 
dan contact op met Marielle Rooijakkers (06 824 102 14 / 
mariellerooijakkers@sociom.nl). Kijk voor meer informatie 
ook op www.sociom.nl. 

Vragen?

Sollicitatieprocedure

Reageren kan tot: 
22 augustus 2022

Motivatie en CV mag naar 
personeelszaken@sociom.nl 
o.v.v. ‘vacature sociaal werker 

met specialisatie AMW’

Sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op 31 augustus 2022

Solliciteer direct

>70

>50

>400

>25

Medewerkers

Stagiaires

Vrijwilligers

Professionele 
partners in de 

regio

Vrijheid om je eigen werk in te richten en een fijne en persoonlijke 
werksfeer - loopbaanbudget - individueel keuzebudget - fietsplan - 
pensioenregeling - reiskostenvergoeding en een 13e maand. 

Wij bieden jou: 

 Cuijk

https://sociom.nl/vacatures/algemeen-maatschappelijk-werker/

