
Werkzaamheden
Als ouderenadviseur richt je je op maatschappelijke activering en 
participatie van met name ouderen. Je verstrekt persoonsgerichte 
informatie, geeft advies en begeleiding met als doel de eigen kracht, 
zelfredzaamheid en het welbevinden van de oudere te behouden of 
vergroten. Je coördineert diverse activiteiten in de wijk en vindt het 
inspirerend om met vrijwilligers te werken en hen te motiveren.
Daarnaast zet je samen met collega’s van Facet Lief- en leed straten op 
in Ridderkerk. De Lief- en leed straat is een straat waar buren extra op 
elkaar letten, de betrokkenheid van buren vergroot wordt en eenzame 
mensen met elkaar in contact gebracht worden. 

Wij zoeken een kandidaat met:
• Hbo werk- en denkniveau;
• kennis van wet- regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen;
• kennis van de aanwezige netwerken en de sociale kaart;
• kennis van en inzicht in de doelgroep en ontwikkelingen in de 

maatschappij;
• sociale vaardigheden voor het verbinden, motiveren en  

stimuleren van mensen, het onderhouden van contacten,  
het kunnen bemiddelen en het opbouwen van een netwerk;

• uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden; 
• analytisch vermogen;
• een pro actieve, ondernemende instelling en  

probleemoplossend vermogen;
• bij voorkeur woonachtig in de regio Rijnmond.

Wij bieden:
• een tijdelijk contract voor 1 jaar met uitzicht op verlenging;
• een salaris afhankelijk van leeftijd en werkervaring in schaal 8 van de  

CAO Sociaal Werk;
• een prettige en informele werkomgeving. 

Meer informatie:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke de Kruijk via 
telefoonnummer 0180-432 350. Het functieprofiel is op te vragen bij 
Marjolijn Brouw marjolijn.brouw@facetridderkerk.nl.

Geïnteresseerd?
Stuur uiterlijk 22 april je motivatiebrief voorzien van CV naar 
marjolijn.brouw@facetridderkerk.nl. De gesprekken vinden plaats 
op 26 april 2021.

Wie zijn wij?
Stichting Facet Ridderkerk 
is dé welzijnsorganisatie 
binnen de gemeente 
Ridderkerk. We werken 
samen met de gemeente 
en verschillende 
organisaties op het 
gebied van sport, 
recreatie, jongerenwerk, 
ouderenwerk, wijkwerk, 
vrijwilligerswerk en 
maatschappelijke 
dienstverlening. Voorop 
staat dat we samen 
met de inwoners van 
Ridderkerk willen werken 
aan een fijne en sociale 
leefomgeving waar 
iedereen zijn (vrije) tijd 
zinvol kan besteden.

Facet Ridderkerk
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180 - 432 350
info@facetridderkerk.nl

www.facetridderkerk.nl  /facetridderkerk

Wij zijn op zoek naar een 
Ouderenadviseur/ouderenwerker

voor 20 uur per week


