
 
 

Projectleider Budgetadviescentrum (B€L) 

    26 uur per week  
 

Ben jij die creatieve innovator met ervaring in de schulddienstverlening? Kun jij goed schakelen met alle 

partijen in het sociaal domein? Bewaak en ontwikkel jij je eigen beroepsuitoefening en professie in het 

algemeen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Wie zijn wij?  
SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en 

kwetsbaar in de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal “versterkt en ondersteunt SWL 

bewoners en initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. 

Zonder winstoogmerk het algemeen belang dienend.  

 

Ons beleid toetsen wij aan 5 kernwaarden: De kernwaarden van SWL zijn:  

Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te 

maken.  

Onafhankelijk: Klant staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap, burger en 

initiatief zien wij als opdrachtgever.  

Verbindend: Smeerolie van de samenleving.  

Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij 

de klant.  

Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen 

 

Wat ga je doen? 

Je taken zijn onder andere: 

• Het regelen en coördineren van zorg- en hulpverlening; indien nodig wijs je cliënten de weg naar 

de juiste instanties en daar waar nodig zal een warme overdracht plaatsvinden. 

• Het schrijven van projectplannen en zorgdragen voor de rapportages. 

• Verantwoordelijk zijn voor het behalen van de projectresultaten en de deelresultaten 

samen met het team B€L. 

• Je voert regelmatig overleg met de opdrachtgevers (gemeente en woningcorporaties) en 

directie over de planning en voortgang. 

• Je neemt deel aan intern en multidisciplinair overleg op lokaal niveau 

• Het dagelijks coördineren van de werkzaamheden binnen het B€L door ze te begeleiden, 

instrueren, coachen en motiveren. 

• Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in het vakgebied. 

• Je fungeert als aanspreekpunt voor het B€L zowel intern als extern. 

• Je legt contacten, versterkt en onderhoud deze met inwoners, gemeentelijke instanties, 

relevante organisaties en vrijwilligers; 

• Het werven van nieuwe vrijwilligers voor B€L Budgetadviescentrum;  

• Het begeleiden van vrijwilligers of stagiaires; 

• Het vergroten van de professionaliteit van de vrijwilligers, door het aanbieden van scholings- 

en terugkommomenten, afgestemd op de behoefte van de vrijwilligers.  



• Het ontwikkelen van nieuwe voorlichtingsprogramma’s en activiteiten. 

• Beheren van het budget, bewaken van het tijdpad en verricht bijkomende administratieve 

werkzaamheden.  

• Lokaal aanspreekpunt in de gemeente Lochem voor Jeugdfonds Sport – en Cultuur (3 uur per 

week) 

Wie zoeken wij? 
• Je hebt HBO werk- en denkniveau met een functie- relevante opleiding (als juridische 

dienstverlening, Bewindvoering, schuldhulpverlening en Budgetcoaching. 

• Je hebt kennis van de lokale en landelijke sociale kaart. 

• Je hebt kennis van sociale juridische vraagstukken.  

• Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek. 

• Je hebt kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep. 

• Je hebt kennis van groepsdynamische processen. 

• Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken. 

 

Je competenties liggen op het gebied van: 

• Praktisch, analytisch en accuraat 

• Doelgericht 

• Omgang met details 

• Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling 

• Projectmanagementvaardigheden 

• Communicatief en sociaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk  

• Cijfermatig inzicht 

• Oplossingsgericht 

• Integer en vasthoudend 

• Helicopterview 

• Organisatiebewust 

• Coachende vaardigheden 

• Kan goed plannen en organiseren 

• Stressbestendig en flexibel 

 

Wat mag jij verwachten? 

• Een afwisselende, verantwoordelijke baan. 

• Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. 

• Een sociale, prettige werkomgeving in een fijne kleine organisatie. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk, met een 13e maand.  

• De functie is ingedeeld in salarisschaal 8 conform CAO Sociaal Werk. 

• Een aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar. 

• Werkdagen in overleg, maar de woensdag is een pré. 

Wil je solliciteren naar deze functie? 
We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL graag in deze functie wilt werken.  

Mail je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 10 december 2021 naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. 

Datum van de 1e gespreksronde staat gepland op: Maandag 20 december 2021. 

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel dan met Anja Rouwenhorst, projectleider 

Budgetadviescentrum op telefoonnummer: 0573-29 70 00. 

Mocht je vragen hebben over de organisatie, bel 0573-2970 00 en vraag naar Tom Kleissen, 

programmamanager. 
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