
 

 

 

 

Nijmegen, 10-18 uur per week  
 
 
Bindkracht10 zoekt voor drie stadsdelen in Nijmegen drie sociale, 
resultaatgerichte en energieke verbinders die zich richten op het versterken van 
gemeenschappen die ertoe doen voor inwoners. 
 
Wat ga je doen??  
- Als opbouwwerker richt je je op alle inwoners en met name op de kwetsbare 

inwoners in de wijk, met als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen binnen 
zijn of haar mogelijkheden.  

- Je werkt vraaggericht en stimuleert daarin de zelfredzaamheid en autonomie 
van inwoners zodat zij hun eigen wensen en behoeftes ten aanzien van 
participatie kunnen vormgeven. Daarbij activeer je individuele of groepen 
inwoners om: 

o deel te nemen aan activiteiten in de wijk om daarmee dagbesteding 
en/of leefstijl te verbeteren;  

o te kijken of wederkerigheid mogelijk is; 
o een passende stap te zetten op de participatieladder;  
o een initiatief te ontsluiten of te ontwikkelen dat aansluit bij hun vraag..  

- Je helpt inwoners met het opstarten van initiatieven in de wijk, drempels te 
verlagen, draagvlak te vergroten, verbindingen te leggen en initiatieven te 
openen voor anderen. Je kunt daarin goed schakelen tussen verschillende 
rollen.  

- Je bent zichtbaar in de wijk. Je sluit aan bij activiteiten, je gaat er op af, legt 
contacten en bouwt relaties op met als doel toe te werken naar resultaten die 
aansluiten op de vraag van inwoners. 

- Je maakt samen met de Stipcoördinator, de buurtteams en andere partners 
een sociale agenda voor het stadsdeel op diverse thema’s en opgaven. Deze 
agenda is gebaseerd op signalen van bewoners en beroepskrachten, cijfers 
en andere gegevens die over het stadsdeel bekend zijn. Naast deze agenda 
speel je ook in op de actualiteit van de wijk. 

- Je werkt nauw samen met partners als buurtteams, denkt mee en geeft 
zichtbaar vorm aan de ontwikkeling van collectieve en preventie activiteiten 
en de afschaling van zorg naar welzijn vanuit de inwoners.  

- Je werkt samen met collega’s van Bindkracht10 en partners in het stadsdeel 
integraal en gebiedsgericht in het belang van de inwoners.  

 
Wat neem je mee?  
- Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau binnen het vakgebied.  
- Visie op het opbouwwerk en je beschikt over actuele kennis van en ervaring 

met methodieken en werkwijzen. 
- Kennis van sociaal agogische gebieden, het sociaal domein en de sociale 

infrastructuur, waaronder van (collectieve) voorzieningen en gespecialiseerde 
ondersteuning.  

- Projectmatig werken.  
- Ervaring met coördineren en coachen.  
- Oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie.  
 

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen vanuit 

eigen mogelijkheden. We 

leggen verbanden tussen 

mensen en met andere 

organisaties. We nemen 

barrières weg, helpen 

drempels en onderlinge 

verschillen verkleinen. We 

signaleren waar het mis kan 

gaan en reageren daarop. 

 

Al meer dan 50 jaar zetten wij 

ons in voor de mensen van 

Nijmegen. Je kent ons onder 

andere van hulp bij geldzaken, 

opvoedondersteuning, Stips, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten en 

projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

www.bindkracht10.nl 

 



 

 

 

 

 
Overige functiekenmerken  
- Je legt snel en gemakkelijk contacten op alle niveaus en je weet 

betekenisvolle relaties aan te gaan. Je hebt lef en een ‘er-op-af’ mentaliteit.  
- Je kunt ‘out of the box’ denken en bent creatief in het bedenken van 

oplossingen.  
- Je weet de eigen kracht, talenten en mogelijkheden en verantwoordelijkheid 

van mensen te signaleren en te versterken, evenals het gelijkwaardig 
samenwerken van mensen.   

- Je verbindt mensen, netwerken, organisaties en middelen.   
- Je werkwijze is signalerend en vraaggericht. 
- Je bent analytisch, planmatig, innovatief en ondernemend.  
- Je bent in staat integraal samen te werken.  
- Je bent flexibel, wendbaar en stevig en je kunt goed opereren in een 

belangenveld, in wisselende omstandigheden en je kunt daarin verschillende 
rollen aannemen.  

- Je bent bereid om in de avonduren werken. 
 

Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie voor 10 tot 18 uur per week en 
een salaris (CAO Sociaal Werk) schaal 8 (bruto maandsalaris bij 36 uur min. €2.780,- en 
max. €3.961,-), een individueel keuzebudget (circa 18% van je salaris) en een 
loopbaanbudget. De functie is voor een jaar, verlenging is mogelijk.  De ingangsdatum 
is zo spoedig mogelijk. 
 
Informatie en solliciteren?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met manager 
Miriam Broekmaat, 06-40562532 en projectleider Fenna Hendriks, 06-12451734.  
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je uiterlijk 6 januari 2021 aanstaande mailen 
naar info@bindkracht10.nl. Zet in het onderwerp: ‘Sollicitatie Opbouwwerker’. De 
gesprekken vinden plaats op 15 en 17 januari in de middag. We kijken zowel intern 
als extern naar goede kandidaten. Interne kandidaten die reageren, hebben bij 
gelijke geschiktheid voorrang. 
  
Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar 
je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt 
voor de stad Nijmegen.  
. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:info@bindkracht10.nl

