
 
 

 

 

 

 

Stichting Welzijn Castricum (NH) zoekt, in verband met vertrek, vanwege 
pensioen, van een van onze medewerkers, op korte termijn een 

sociaal cultureel werker 
 
Wie zijn wij 

De Stichting Welzijn Castricum (SWC) is een brede welzijnsorganisatie werkzaam 
in de gemeente Castricum (NH). Kijk voor een uitgebreid beeld over onze 
organisatie op onze website www.welzijncastricum.nl. Onze organisatie kent 
13 betaalde krachten en ruim 400 vrijwilligers. 

Wie ben jij 
 
Je richt je namens de SWC op het versterken van de sociale cohesie, de 
leefbaarheid en netwerkversterking van inwoners van de gemeente Castricum in 
de kernen: Castricum, Bakkum, Akersloot, Limmen en De Woude. 
In de wijken ben je zichtbaar en de verbindende schakel. Vaardig ben je in het 
voeren van gesprekken met inwoners rondom diverse thema’s en vraagstukken en 
in het samen onderzoeken van oplossingsrichtingen.  
Je kunt de lopende wijkgerichte projecten ondersteunen en verdiepen als: 
straatcontactpersonen, Kids in de Buurt, buurtnetwerken en wijkbehoefte-
onderzoeken met follow up. Vanuit je kennis van opbouwwerkmethoden weet je 
deze en nieuwe projecten te ontwikkelen en de actualiteit in te voegen. 
Je bent vaardig in het samenwerken met ketenpartners, vrijwilligersorganisaties, 
betrokken professionals in de wijken en kernen, alsook met de gemeente, om zo 
te komen tot een samenhang in de wijkgerichte aanpak. 
Initiatiefrijk ben je en je beschikt over goede communicatieve en organisatorische 
vaardigheden, bent goed in Public Relations-activiteiten en kunt bogen op een 
uitstekende taalvaardigheid.  

Kortom: je bent de veelzijdige persoon die, in samenwerking met het 
enthousiaste team van SWC, het verschil kan maken voor inwoners uit de 
kernen van Castricum. 
 
  

http://www.welzijncastricum.nl./


Om tot een goede uitoefening van deze functie te kunnen komen, 
denken wij dat je: 

• Een passende hbo-opleiding hebt afgerond; 

• Beschikt over een brede werkervaring in gebiedsgericht werken; 

• Een pioniersmentaliteit en een oplossingsgerichte houding hebt; 

• Zelfstandig kunt werken en niet bang bent om buiten de gebaande paden 
te treden; 

• Computervaardig bent: Windows Office en registratiesystemen, PR- en 
communicatieactiviteiten kunnen verzorgen; 

• Beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.  

 

Wat bieden wij: 

• Een uitdagende functie in een dynamische organisatie met een grote 
diversiteit aan werksoorten; 

• Werken in een van de mooiste gemeenten van Nederland; 

• Een aanstelling voor rond de 24 uur per week bij SWC;  

• Een aanstelling voor 1 jaar, waarbij we uitgaan van verlenging; 

• Een salaris in schaal 8. De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Bovenop 
je brutosalaris ontvang je een Individueel Keuze Pakket van ongeveer 
18% van je salaris; 

• Opname in Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW); 

• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Heb je interesse? 

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met: Judith Schram, 
directeur Stichting Welzijn Castricum: 0681052312, j.schram@welzijncastrcum.nl     

Wil je solliciteren: schrijf dan een gemotiveerde sollicitatie met CV en stuur deze 
uiterlijk 20 januari naar: j.schram@welzijncastricum.nl. 
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