
 
 
 
 
 
 
 

Heb je interesse? Mail ons dan met een gemotiveerde sollicitatiebrief:  wil.vos@demussen.nl.  Wij willen 

je vervolgens uitnodigen voor een kennismakingsgesprek om daarna  de meest geschikte kandidaat voor 

deze functie te selecteren. 

Project Schilderswijk Moeders vraagt 

een ervaren Maatschappelijk Werker 
 

Om dit succesvolle project te ondersteunen zoeken wij op vrijwillige basis voor 4-6 uur per week een 

Maatschappelijk Werker die gemotiveerd en enthousiast is. Je hebt de juiste mentaliteit en ervaring om 

de Schilderswijk Moeders tijdens de spreekuren te ondersteunen. Daarnaast kunnen ze jou om raad 

vragen in complexe situaties.  

Daarnaast zijn de door ons gevraagde competenties: 

 

• Uitstekende kennis van de sociale kaart om cliënten te kunnen verwijzen naar de juiste reguliere 
zorg 

• Affiniteit met het informele karakter van het project  

• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk 

• Inlevingsvermogen 

• Digitaalvaardig 

• Initiatiefrijk en flexibel 
 
Het project Schilderswijk Moeders bestaat al 8 jaar. Het is ontstaan uit een samenwerkingsverband van 

welzijnsinstellingen, religieuze - en zelforganisaties. Het project richt zich op moeders in de Schilderswijk in 

een kwetsbare positie. Door hun outreachende werkwijze komen zij achter de voordeur en signaleren Daar 

zaken die voor de reguliere hulpverlening verborgen blijven. Indien nodig zorgen zij dat de hulpverlening op 

gang komt. Op die manier vervullen zij een brugfunctie tussen informele en formele hulpverlening. 

Inmiddels hebben de Schilderswijk Moeders al meer dan 2000 vrouwen in de wijk bereikt en geholpen.  

Het betreft veelal geïsoleerde vrouwen maar ook mannen en gezinnen, met taalachterstand, die 

onvoldoende kennis hebben van de samenleving waarin zij leven en hun kinderen in opvoeden. Moeders die 

vaak passief zijn,  soms depressieve klachten hebben, de weg niet kennen naar instanties die hen kunnen 

helpen, soms kampen met schulden, niet weten hoe het met hun kinderen buiten de deur gaat en zich vaak 

onmachtig voelen bij de opvoeding.  

 

Taken van de maatschappelijk werker 

• Ondersteuning tijdens de spreekuren op dinsdag- en donderdagmorgen 

• Schilderswijk Moeders begeleiden in complexe situaties en bij hun administratieve taken 

• Maandelijks bijwonen van casuïstiek besprekingen op woensdagmorgen 

• Kennis overdragen van de sociale kaart 
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Wij bieden: 

 

• Veel voldoening doordat je een betekenisvolle bijdrage levert aan het welzijn van de wijkbewoners 

in de Schilderswijk 

• Inspirerende werkomgeving in een divers samengesteld team van Schilderswijk Moeders en 

projectleiders 

• Mogelijkheid tot het bijwonen van diverse workshops en trainingen 

• Prettige werksfeer 

mailto:wil.vos@demussen.nl

