
Opbouwwerker 
24 uur per week

Voor ons is het belangrijk dat je…
Oplossingsgericht bent en strategisch kunt denken en 
handelen;
Een lerende houding en doorzettingsvermogen hebt;
Graag in een team samenwerkt en ook zelfstandig 
goed uit de voeten kunt;
Een HBO werk- en denkniveau hebt en liefst een 
afgeronde sociale opleiding;
Flexibel bent in werktijden;
Beschikt over auto en rijbewijs;
Je kunt goed schakelen tussen verschilllende belangen;
Projectmatig kunt werken.

Wat kan je verwachten?
Je vindt bij ons een uitdagende baan met veel vrijheid, 
binnen een vooruitstrevende en ambitieuze 
organisatie. We werken met een betrokken team van 
collega’s aan het welzijn van de inwoners van de 
gemeente Barneveld.
Je salaris zal ingeschaald worden in schaal 8 van de 
Cao Sociaal werk.
Er zijn veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in 
jouw loopbaan.

0342 745 004 | info@welzijnbarneveld.nl
www.welzijnbarneveld.nl

Ben jij een echte verbinder? Wil jij je inzetten voor de wijk Oldenbarneveld? Kun jij strategisch denken en 
handelen? Verlies je daarbij de belangen van andere organisaties niet uit het oog? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Solliciteren…
Stuur dan jouw CV en motivatie naar 

Mirjam Bos, m.bos@welzijnbarneveld.nl Vragen over de functie? 
Marjan Tuhusula,

 m.tuhusula@welzijnbarneveld.nl

Werken als opbouwwerker betekent…
Als opbouwwerker zet jij je in om de sociale samenhang te 
bevorderen in specifieke wijken en/of dorpen van de 
gemeente Barneveld. Eén van de belangrijkste projecten is 
het samenwerken met inwoners en partners aan ‘de 
Dorpendeal’ in de wijk Oldenbarneveld. Voor deze wijk zijn 
veel plannen, waaronder het realiseren van een nieuw 
buurtcentrum.  Dit zijn o.a. jouw werkzaamheden:

Faciliteren van (nieuwe) bewonersinitiatieven;
Ontwikkelen en onderhouden van een breed formeel 
en informeel netwerk en vormgeven aan een 
intensieve samenwerking in de wijk;
Vrijwilligers werven, begeleiden en binden aan 
initiatieven en activiteiten in de wijken;
Bewoners motiveren voor en verbinden aan vormen 
van vrijwillige zorg en preventieve en laagdrempelige 
groepsactiviteiten.


