
 

 

  

 
 

 

Vacature vrijwillig medewerker Sociaal Raadsliedenwerk 
 

Help jij een ander graag met het aanvragen van regelingen en voorzieningen?  

Dan is de vrijwilligersfunctie bij het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) van het IMW misschien iets 

voor jou! 
 

De functie 

Als vrijwillig medewerker SRW ondersteun je mensen bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen.  

Dit doe je op een van de locaties van het IMW in Breda.  

Je werkt nauw samen met een beroepskracht van het SRW en maakt deel uit van een sociaal juridisch team. 
 

Wat doe je? 

o Je geeft informatie en advies aan cliënten op sociaal juridisch vlak; 

o Waar nodig, bemiddel je tussen de cliënt en andere organisaties/instanties; 

o Je onderzoekt of de cliënt gebruikmaakt van die voorzieningen waarvoor hij in aanmerking komt;  

o Je helpt bij het aanvragen van voorzieningen (formulieren en brieven); 

o Waar nodig, zorg je voor een doorverwijzing;  

o Je leert de cliënt hoe deze zelf aanvragen kan indienen; 

o Je neemt deel aan het teamoverleg SRW;  

o Je neemt deel aan scholing die voor de functie noodzakelijk is.  
 

Wij vragen 

o Je kunt met allerlei mensen overweg en vindt het leuk om samen te werken; 

o Je stelt cliënten op hun gemak, toont respect, hebt inlevingsvermogen en laat het probleem bij de 

cliënt;  

o Je hebt basiskennis van sociale regelgeving en belastingwetten, weet deze te vinden en te gebruiken; 

o Je kunt je goed mondeling en schriftelijk uitdrukken; 

o Je gaat zorgvuldig en integer om met vertrouwelijke informatie; 

o Je kunt sturend optreden in het contact met de cliënt; 

o Je bent vaardig in Outlook en Word op basisniveau; 

o Je bent doortastend en doelgericht; 

o Per week ben je minimaal 2 dagdelen beschikbaar;  

o  Je bent beschikbaar voor overleg en waar nodig voor coaching en scholing. 
 

Wij bieden je 

o Een dynamische werkomgeving waar in je de kans krijgt om je kennis en talenten te ontwikkelen;  

o Een basisopleiding voor vrijwilligers bij het IMW; 

o Ondersteuning door een beroepskracht; 

o Een onkostenvergoeding. 
 

Interesse? 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ellen van Engelen, coördinator vrijwilligers(beleid), 

telefoonnummer 076 – 530 58 88 of stuur een e-mail naar evengelen@imwbreda.nl .  

Wil je direct reageren op deze vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar 

vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl onder vermelding van Vrijwillig medewerker SRW.  

Op imwbreda.nl lees je meer over de hulp- en dienstverlening van het IMW. 
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