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Grote Geusplein 1
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www.welzijnvianen.nl

Medewerker De Wijkwinkel
Welzijn Vianen is een brede welzijnsstichting te midden van de Viaanse samenleving en stelt
inwoners in staat hier actief aan deel te nemen. Ruim honderd vrijwilligers, ondersteund door een
klein team van beroepskrachten, vormen de motor van de organisatie.
Belangrijke pijlers van de stichting zijn ouderwerk, Mantelzorg en de Wijkwinkel.
De Wijkwinkel is een open, laagdrempelige informatiepunt voor inwoners van gemeente Vianen.
Met een klein team vrijwilligers en onder aansturing van twee beroepskrachten helpen we mensen
op een praktische manier op weg met adviezen, ondersteuning, doorverwijzing en hulp bij
bijvoorbeeld het invullen van formulieren of het schrijven van een brief.
Doel van de functie
Meewerken aan het bevorderen van de participatie van bewoners uit Vianen door advisering en het
verstrekken van informatie. Dit vanuit een neutrale positie en middels een lage drempel.
Plaats in de organisatie
Vrijwilligers krijgen ondersteuning en werken onder verantwoordelijkheid van de Coördinator van de
Wijkwinkel.
Taken en verantwoordelijkheden
• Zelfstandig voeren van adviesgesprekken
• Registreren van gegevens
• Invullen van formulieren
• Uo-to-date houden van de folderkast en ‘sociale kaart’
• Deelname werkoverleg 1 x per maand
• Deelname aan diverse trainingen om kennis op peil te houden/te ontwikkelen
Wat vragen we
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Communicatief en sociaal vaardig
• Empathisch vermogen; goed kunnen luisteren
• Digitaal de weg weten (invullen formulieren, internetbankieren e.d.)
• Zelfstandig kunnen werken
• Betrouwbaar

Tijdsinvestering
(Liefst) twee dagdelen in de week.
De Wijkwinkel is geopend op maandag t/m donderdag, van 9u- 12u en van 13u- 16u. En op
woensdagcohtend.
Wat bieden we
Welzijn Vianen staat in het hart van de Vianense samenleving en is een mooie organisatie om voor te
werken. Wij zetten ons er voor in, onze vrijwilligers zo in te zetten dat ze zich kunnen blijven
ontwikkelen en hebben een actueel vrijwilligersbeleid.
Vrijwilligers worden geïntroduceerd in de organisatie en krijgen een goede begeleiding. Daarnaast is
er een collectieve verzekering voor vrijwilligers, m.b.t. aansprakelijkheid, rechtsbijstand en
ongevallenschade.
Belangstelling?
Voor informatie over de functie bel je met Mariska Eiflaar (Coördinator), 06- 459 367 58,
m.eiflaar@welzijnvianen.nl
Meer informatie over SWV vind je op onze site www.welzijnvianen.nl

