
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zijn per direct op zoek naar een sociaal werker die het team van LOES, opvoedondersteuning komt 
versterken voor 12 uur per week.   
 
LOES Hengelo/Wie zijn wij? 
LOES Hengelo is onderdeel van Wijkracht en participeert samen met alle Twentse gemeenten in LOES 
Twente. Het is de vraagbaak voor (mede)opvoeders in Hengelo voor vragen over ouderschap, 
opvoeden en opgroeien.  
 
Wat doet LOES Hengelo? 
LOES Hengelo werkt preventief en geeft laagdrempelige informatie en advies over opvoeden en 
opgroeien aan (mede) opvoeders en professionals in Hengelo. Dat doen zij zo: 

 Individueel, door het beantwoorden van opvoedingsvragen 
 collectief, door (mede) opvoeders naar de door LOES georganiseerde cursussen en  

ontmoetingsgroepen te leiden 
 publieksgericht, door informatie en tips te geven via lokale en regionale media 

 
Wat ga je doen? 

 je geeft informatie en advies over opvoeden en opgroeien 
 je beantwoord individuele opvoedvragen van (mede) opvoeders en professionals  
 je zorgt voor het organiseren, uitvoeren/bijwonen van (thema) bijeenkomsten voor ouders  
 je werkt samen met Wijkracht collega’s en externe samenwerkingspartners 
 je denkt mee en levert input aan de LOES website- en lokale nieuwsbrief en sociale media 
 samen met je naaste collega’s speel je in op actuele ontwikkelingen en trends, door het 

maken en aanbieden van nieuw aanbod voor opvoeders 
 
Wie ben jij?  
Je hebt kennis over ouderschap en opvoeden en de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Je  
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maakt makkelijk en informeel contact, bent een enthousiaste collega en kunt goed samenwerken in 
een team. Zelfstandig werk je prima, maar ook in een team ben je goed op je plek . Ook ben je bereid 
om indien nodig ook eens ‘s avonds te werken. Je hebt een relevante opleiding op HBO niveau. 
        
Wie zijn wij? 
Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Wij willen de zelfredzaamheid en 
maatschappelijke integratie van mensen met sociale zorgen vergroten door ondersteuning te bieden 
aan de mensen die dit nodig hebben. Een samenleving waarin alle mensen mee kunnen doen, mee 
tellen en omzien naar elkaar, dat is ons streven. Om dat mogelijk te maken bieden wij individuele en 
collectieve ondersteuning aan de inwoners van wijken en dorpen uit de gemeenten Borne, Dinkelland, 
Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.  
 
Wanneer iemand er zelf niet helemaal uit komt en een helpende hand kan gebruiken, dát is wanneer 
onze professionals en vrijwilligers graag bijspringen.  Met hun kennis en dankzij het grote netwerk 
weten wij de inwoners te ondersteunen op de manier die bij hun past. Ons doel: zorgen dat de 
inwoners zich goed voelen en mee kunnen blijven doen in de samenleving, op hun eigen manier. 
Wijkracht ondersteunt iedereen bij allerlei vragen en problemen die je in het dagelijks leven tegen 
komt. Wij staan voor de mensen klaar met informatie, advies en hulp.  
 
Er zijn bijna 120 Wijkracht professionals die in Twente klaar staan om mensen te 
helpen, te ondersteunen en de weg te wijzen. Daarnaast kunnen we niet zonder een grote groep van 
bijna 1.000 vrijwilligers.   
 
Wat bieden wij? 
Een salaris conform de CAO Welzijn salarisschaal 8 (maximaal €. 4.006,- bruto op basis van een fulltime 
dienstverband van 36 uur), in de functie van maatschappelijk werker 1. Je kunt rekenen op goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. We 
vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.  
 
Wij gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor een periode van een jaar met mogelijkheid tot 
verlenging. De werkdagen zijn in overleg.   
 
Solliciteren? 
Geïnteresseerd? Laat het ons weten!  Mail je motivatie en Curriculum Vitae vóór 30 oktober 2022 naar 
de  sollicitatiecommissie:  vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature sociaal werker LOES”. Wil je meer 
informatie over de functie dan kun je contact met ons opnemen, maandag t/m donderdag tussen 
13.30 en 16.30 uur zijn we te bereiken via 088- 9455 710. 
 
Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.  
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 november 2022. 


