
Welzijn Barneveld is dé 
welzijnsorganisatie in de gemeente 

Barneveld. Wij helpen mensen in hun 
zoektocht naar de juiste 

ondersteuning op het gebied van 
(mantel) zorg, integratie, 

eenzaamheid, ouder worden, 
vrijwilligerswerk, vrije tijd en 

organisatie van leefbaarheid in de 
wijk en dorp. Dit doen wij samen 

met diverse partners. Wij zetten ons 
in voor het welzijn en geluk van alle 

inwoners, want Welzijn Werkt!

Welzijn Barneveld
is op zoek naar een

Ondernemende Opbouwwerker
24-32 uur per week

Wat ga je doen?
Als opbouwwerker zet jij je in om de sociale samenhang te bevorderen in specifieke wijken 
en/of dorpen van de gemeente Barneveld. Jij weet wat er speelt in jouw 
aandachtsgebied(en) doordat je de buurtbewoners kent en regelmatig spreekt. Samen 
met deze buurtbewoners, (maatschappelijke) organisaties en gemeente werk je aan een 
gezamenlijke droom voor de wijk. Deze droom is geconcretiseerd in een activiteitenplan 
waarin jij verantwoordelijk bent voor de inzet en betrokkenheid vanuit In de Buurt. In de 
realisatie en totstandkoming van het activiteitenplan denk je actief en betrokken mee en 
heb je afstemming met samenwerkingspartners. 

Zijn dit jouw kwaliteiten?
 Je bent creatief en durft buiten de lijntjes te kleuren. 
 Je weet je te positioneren in een omgeving met verschillende belangen en visies.
 Je bent goed in contact leggen en niet bang om op mensen af te stappen. 
 Je bent oplossingsgericht en kunt strategisch denken.
 Je bent flexibel in werktijden. 

Daarnaast verwachten we dat je in het bezit bent van een hbo-diploma, kennis en affiniteit 
hebt met de gemeente Barneveld en in het bezit bent van een rijbewijs en auto. Ervaring 
met opbouwwerk of het werken in wijken is een pré.

Wat bieden wij? 
 Een uitdagende baan met veel vrijheid, binnen een vooruitstrevende en 
 ambitieuze organisatie.
 Salariëring conform de Cao van Sociaal Werk (Schaal 8).
 Een betrokken en energiek team van collega’s om je heen.
 Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen door middel van een loopbaanbudget.

www.welzijnbarneveld.nl
Postbus 306
3770AH Barneveld

Ben jij een echte pionier en verbinder? 
Vind je het belangrijk dat 

buurtbewoners betrokken zijn bij 
elkaar en wil jij ze activeren, 

stimuleren en ondersteunen om tot 
actie te komen? Heb jij affiniteit met 
de dorpen en wijken van gemeente 

Barneveld? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! 

Scan de QR-code voor een filmpje over 
deze functie! 

Over In de Buurt

Meer Informatie?
Neem contact op met Marjan 

Tuhusula. Mail naar m.tuhusula@
welzijnbarneveld.nl of bel naar 

0342 745 840.

Solliciteren?
Stuur jouw motivatiebrief met CV 

voor 19 augustus naar Mirjam Bos, 
info@welzijnbarneveld.nl.


