
Team Samenleving richt zich op preventie en een sterke 
sociale basisinfrastructuur.

Functieprofiel
• HBO werk- en denkniveau.
• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en 

problematiek.
• Netwerker: kennis van de Leusdense netwerken en 

het bedrijfsleven is een pre.
• Kennis van de specifieke problematiek en mogelijk-

heden van kwetsbare inwoners.
• Kennis van groepsdynamische processen.
• Stevige projectleider.
• Doorziet verhoudingen en is sociaal sensitief.
• Stuurt aan op betrokkenheid en participatie.
• Benut professionele ruimte en is ondernemend.
• Zelfstandig, stressbestendig, flexibel.

Werken bij Lariks - goed om te weten
• Lariks is een werkgever die er toe doet en daadwer-

kelijk een bijdrage levert aan de Leusdense samenle-
ving. 

• Je werkt in een omgeving die ruimte biedt voor per-
soonlijke en vakmatige ontwikkeling.

• In overleg is het mogelijk om deels thuis te werken.
• Lariks is gevestigd in het nieuwe Huis van Leusden 

gelegen in het centrum met winkels, parkeergelegen-
heid en openbaar vervoer vlakbij.

Belangstelling, reageren?
Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op 
met Bea van Burgsteden (coördinator Team Samenle-
ving), b.vanburgsteden@lariks-leusden.nl 
of bel 033 303 44 44. 

Solliciteren? 
Stuur vòòr 21 mei 2019  een gemotiveerde brief met c.v. 
naar sollicitaties@lariks-leusden.nl

Lariks welzijn en zorg is in de gemeente Leusden dé plek 
voor vragen, ideeën, advies en ondersteuning op het ge-
bied van zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. 

Met een enthousiast team van circa 48 medewerkers zijn 
we er voor alle inwoners van 0-100 jaar. Dankzij de brede 
samenstelling van ons team bieden we passende hulp,  
begeleiding en activiteiten: dichtbij en persoonlijk.

“De ene dag een groep ondernemers 
enthousiast maken voor een maat-
schappelijk project, de andere dag 
een workshop over vitaliteit voor 
75-plussers. 
Geen dag is hetzelfde en er is volop 
ruimte voor creativiteit en initiatief!”
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Wil jij projecten realiseren waarmee je echt iets
betekent voor onze samenleving? 
Dan is de functie van consulent in het Team Samenleving iets voor jou. Als projectleider lever je 
samen met zorgprofessionals, het bedrijfsleven, vrijwilligers en inwoners een waardevolle
bijdrage aan de samenleving. Je brengt mensen en organisaties bij elkaar en coördineert, 
initieert en faciliteert diverse projecten. Van de Matchbeurs tot de ontwikkeling van activiteiten 
en projecten gericht op het bevorderen van ontmoeting en maatschappelijke zelfstandigheid 
van inwoners.

Lariks is op zoek naar een enthousiaste Consulent voor
Team Samenleving

24 uur, schaal 8 cao sociaal werk (vooralsnog 12 mnd)

verbinden

organiseren
enthousiasmeren

coördineren
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