
 

 
 
Leg jij makkelijk contact en ben je een echte verbinder? Vind je het belangrijk dat mensen in de buurt 
betrokken zijn bij elkaar en de buurt waarin ze wonen? Lees dan vooral verder, wellicht zijn wij op zoek 
naar jou!  
 
Welzijn Barneveld is een ondernemende welzijnsorganisatie voor alle inwoners van de gemeente 
Barneveld. Welzijn Barneveld biedt maatschappelijke ondersteuning aan vrijwilligers, mantelzorgers, 
senioren, volwassenen en jongeren. Door een vraag gestuurd diensten- en activiteitenaanbod wil zij de 
zelfredzaamheid, de participatie en het welzijn onder de lokale bevolking vergroten.   
 
Wat ga je doen? 
Wanneer je als opbouwwerker bij Welzijn Barneveld aan de slag gaat dan is het volgende voor jou aan 
de orde van de dag: 

 Verbinden!  
Als opbouwwerker ben je een echte verbinder. Je bent de schakel tussen buurtbewoners, 
organisaties en andere initiatieven. Je hebt veel kennis van de sociale kaart van gemeente 
Barneveld en kunt zo buurtbewoners of organisaties snel verder helpen.  

 Ondersteunen!  
Initiatieven ondersteunen, in en voor de buurt, is jou niet vreemd. Je durft op buurtbewoners af te 
stappen, samen op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden.   

 Signaleren!  
Je weet de juiste dingen op de juiste plek te doen omdat je kan signaleren. Je werkt preventief en 
kan signalen omzetten in concrete acties.  

 Zichtbaar zijn! 
Jij bent de vertegenwoordiger voor Welzijn Barneveld! Buurtbewoners weten wie jij bent omdat je 
zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar bent in de buurt.    

Zijn dit jouw kwaliteiten? 

 Enthousiaste houding en sterke sociale vaardigheden 
 Kennis van Officepakketten Word Excel en Outlook  
 Oplossingsgericht en creatief, je durft van gangbare paden af te wijken.  
 Zelfstandig en initiatiefrijk 

Deze functie vraagt Hbo werk- en denkniveau en vraagt om een flexibele instelling qua werktijden.  
 
Wij nodigen je uit om te reageren! 
Stuur jouw sollicitatiebrief met cv, vóór 31 oktober 2020 naar Welzijn Barneveld, 
m.bos@welzijnbarneveld.nl ter attentie van Mirjam Bos.  
 
Wat bieden wij?  

 Uitdagende baan binnen een vooruitstrevende en ambitieuze organisatie. 
 Salariëring conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (schaal 8) 
 Een gezellige werkplek waarbij je ruimte hebt voor jouw eigen ideeën 
 Een betrokken en energiek team van collega’s om je heen.   

Meer informatie over de functie? 
Bel met Marjan Tuhusula, via 0342-745840 
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 zoekt ter uitbreiding van het team een 

  

Ondernemende opbouwwerker! 
 
                           24 – 32 uur per week  
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