
 

 

 

 
WijVaals is het toegangsteam voor alle ondersteuningsvragen Sociaal domein  
binnen de sector Maatschappij. Wij zijn ambitieus en vernieuwend. We koesteren  
de kleinschaligheid en de menselijke maat die past bij onze gemeente. Die sfeer  
van ambitie, vernieuwing maar ook nuchterheid vind je terug in onze organisatie.  
Openheid, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en samenwerken zijn kenmerkend  
voor ons. Wij geloven in de kracht van onze inwoners en stimuleren hen om talenten 
te ontwikkelen. Onze ervaring is dat inwoners meer kunnen dan ze denken.  
 
Vanuit het team WijVaals helpen we de inwoner om de vraag scherp te krijgen en  
te vertalen naar oplossingen. Daarbij nemen we samen alle leefgebieden onder de loep.  
Wij zijn dan ook generalisten, die zich allereerst richten op het verstevigen van de  
sociale basis. Mogelijke oplossingen liggen vaak in de directe omgeving van onze  
inwoners. Ze moeten ‘m alleen weten te vinden. Onze generalisten zijn de personen  
bij uitstek om daarbij te helpen. 
 
Waar kom je terecht? 
 

De gemeente Vaals is een gemeente met net iets meer dan 10.000   
Inwoners en bestaat behalve Vaals uit de kernen Vijlen en Lemiers. 
Vaals staat vooral bekend om het Drielandenpunt, maar heeft zoveel 
meer te bieden. Daarover vertellen we je graag persoonlijk meer, of 
kijk alvast op www.vaals.nl 
 
Zo historisch als het gebouw is waar je in komt te werken, zo modern 
en eigentijds is de organisatie. Tenminste, dat proberen we zover dat 
kan. Je komt terecht in een enthousiast organisatie, ieder met een eigen 
deskundigheid. We voelen ons verantwoordelijk voor ons werken en 
helpen elkaar als we er even niet uitkomen. 
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 Jouw eigenschappen 

 
Herken jij jezelf in (de meeste van) onderstaande 
eigenschappen? Dan zijn wij opzoek naar jou! 
 
 

 Je beschikt over relevante werkervaring; 

 Je bent in het bezit van een afgeronde HBO 
opleiding Social Work of vergelijkbaar;  

 Je hebt een brede blik en frisse kijk op je 
werkzaamheden;  

 Je bent zakelijk en accuraat ingesteld bij de 
registratie en verantwoording van het werk; 

 Je gaat netwerkgericht te werk (het zien en 
samenwerken met de bredere omgeving en 
het versterken van netwerken);   

 Je bruist van de energie; 

 Je beschikt over een ondernemende attitude 
en een goede dosis doorzettingsvermogen; 

 Je hebt gevoel voor politiek/bestuurlijke 
verhoudingen. 
 

 
Wat doe je niet? 
 

 Iedere dag dezelfde werkzaamheden; 

 Humor thuis laten. 

 



 

 

Wat ga je doen? 

 Je ondersteunt inwoners met uiteenlopende vragen zoals:  
gedragsontwikkeling, opgroeivraagstukken, psychosociale en psychische  
vraagstukken, huiselijk geweld, financiële en multi-problematiek; 

 Je werkt integraal (je bent in staat een netwerk van partners in te zetten/ 
op te bouwen en je werkt oplossingsgericht (laat de regie bij de klant en  
maakt samen met hem/haar een helder plan van aanpak); 

 Je ziet rode lijnen en indien iets vaker voorkomt ben je in staat 
een collectieve activiteit te ontwikkelen;  

 Indien nodig schakel je tijdig door naar een consulent. Daarnaast heb  
je als taakaccent de integratie van mantelzorgondersteuning en  
ontwikkelen van expertise op dit thema.   
 

Je staat er natuurlijk niet alleen voor. Je werkt binnen het sociaal domein in het  
team WijVaals, direct samen met 1 collega. Daar kun je op bouwen, mee sparren 
 en van leren. Iedereen brengt zijn eigen achtergrond en kennis mee.  
Casuïstiekbesprekingen, intervisie en training zijn verweven  met je dagelijkse  
werkzaamheden. 

 
Wij bieden jou 

 Een tijdelijk dienstverband voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid  
wordt het jaarcontract omgezet in een vast contract;  

 Salaris van maximaal € 4.048,- bruto per maand bij een 36-urige 
werkweek (aanloopschaal 8/functieschaal 9). Afhankelijk van kennis en ervaring; 

 Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer; 

 Een vrij besteedbaar keuzebudget van 17,05 % van je salaris 
(opgebouwd uit vakantiegeld, levensloopbijdrage en eindejaarsuitkering); 

 Een uitdagende baan waarbij ruimte is voor je persoonlijke groei; 

 Flexibel werken: je werkt waar en wanneer je wil. Aan klokken 
doen we niet; 

 Een actieve personeelsvereniging. 
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Solliciteren 
 
Ben je enthousiast geworden over deze 
functie? Dan zien we je sollicitatie graag 
tegemoet.  
 
Solliciteer door vóór 5 juli via www.igom.nl je CV 
je motivatie in te sturen. Na ontvangst van alle 
sollicitaties zullen we selecties gaan maken voor 
de 1ste gespreksronde.  
 
De 1ste gespreksronde vindt plaats op 9 juli 2021. 
Het tweede gesprek vindt plaats op 15 juli 2021.  
 
Mocht je geen uitnodiging hebben ontvangen 
vóór 7 juli 2021 dan ben je niet opgenomen in de 
selectieprocedure. Je ontvangt géén 
afwijzingsbrief. 
 
Heb je belangstelling voor deze functie en 
eventueel nog inhoudelijke vragen, dan kun je 
contact opnemen met  
T. Janssen, sectorhoofd maatschappij,  
t.janssen@vaals.nl 06 34 08 86 29  
 
Voor alle overige vragen kun je contact opnemen 
met personeelsadviseur J. Duijzings, 
j.duijzings@vaals.nl 06 14 31 89 32  
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