
 

 

 

 

WIJ ZOEKEN EEN 

12 uur per week in het pilotgebied Lindenholt in Nijmegen, 
tijdelijk voor 1 jaar 
 
 
Wil jij aan de slag met het creëren van nieuwe kansen voor bewoners in Lindenholt? 
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en het versterken van hun 
ontwikkelkansen? We doen dit met het project ‘Groeien door DOEN’.  Daarbij werken 
we samen met samenwerkingspartners in de sociale basis. 
Deelnemers worden ondersteund bij hun stappen richting hun eigen doelen. Zij 
krijgen daarbij de ruimte om zelf hun talenten en wensen te ontdekken en hoe zij 
deze willen (én kunnen) benutten.  
Bindkracht10 omarmt de Piëzo Methodiek en wil deze werkwijze uitrollen binnen de 
organisatie. De methodiek bestaat uit vijf fases. Fase 0 behelst de eerste stappen 
richting maatschappelijke activering. Fase 1 gaat om meedoen aan activiteiten die 
passen bij de deelnemer zelf. In fase 2 gaat de deelnemer lerend vrijwilligerswerk 
uitvoeren. Binnen deze fases biedt het wijk atelier al veel kansen voor bewoners. 
In fase 3 gaat de deelnemer lerend vrijwilligerswerk doen bij een partnerorganisatie. 
In fase 4 gaat de deelnemers tot slot richting een opleiding of betaald werk.   
Als deelnemers genoeg geleerd hebben in één specifieke fase kan worden 
doorgestroomd naar de volgende fase. Aan het einde van elke fase hebben 
bewoners/deelnemers iets nieuws geleerd. Zij kunnen in elke fase in- of uitstromen. 
 

 

Bindkracht10 zoekt een enthousiaste Sociaal werker Participatie voor de 
ontwikkeling van het project ‘Groeien door DOEN’ in Lindenholt.  

Als Sociaal werker Participatie ben jij tijdens de pilotperiode kartrekker en creëer je 
draagvlak bij collega’s en partners. Je stimuleert hen om actief bij te dragen.  
 
Wat ga je doen in het stadsdeel 
- Uitvoeren en verder vormgeven van het werkplan in het stadsdeel, bewaken van 

de planning en taakverdeling. 
- Ontwikkelen van ankerplaats(en) in de wijk samen met partners en collega’s. 
- Zorgdragen voor goede communicatie en PR over de methodiek. 
- Uitvoeren van trajectbegeleiding: deels zelf uitvoeren en samen met collega's 

uit het team.  
- Zorgdragen voor uitvoering van de juiste monitoring.  
- Samenwerken met partners, concrete afspraken maken over 

ontwikkeltrajecten en mogelijke werkplekken,  
- Creëren van werkplekken voor deelnemers in ontwikkeltrajecten. 

 

 

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 

 



 

 

 

 

- Inrichten van een ontwikkelgerichte infrastructuur: Verbinden van bestaande 
dienstverlening & het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening voor de 
verschillende fases; zorgen voor verbinding met/tussen voorzieningen en 
activiteiten van Bindkracht10.   

- Deelnemen aan stedelijke overleggen en werksessies in het kader van het 
project. 

- Organiseren van bijeenkomsten in de wijk met collega's van Bindkracht10 uit de 
verschillende expertises, gericht op het uitdragen van en actief aan de slag gaan 
met de Piëzo Methodiek. 

   
Wat neem je mee 
- Bevlogenheid en enthousiasme voor het creëren van participatiekansen. 
- Inhoudelijke kennis van en ervaring met (de ontwikkeling van) werkwijzen en 

methodieken op het gebied van participatie, presentie, empowerment en 
begeleiden van vrijwilligers en bewoners.  

- Kennis en ervaring met gebiedsgericht werken, kennis van de sociale kaart  
- Planmatig en resultaatgericht kunnen werken. 
- Uitstekende schriftelijke vaardigheden..   
- Helder ideeën en ontwikkelingen kunnen presenteren aan collega’s en 

samenwerkingspartners. 
- Proactief en ondernemend, initiatiefrijk. 
- Creatief en denken in oplossingen.  
- Aantoonbaar HBO-niveau binnen het vakgebied. 
 
Wat we bieden 
Wij bieden een uitdagende en afwisselende taak voor 12 uur per week, tijdelijk voor 
een jaar. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de CAO 
Sociaal Werk, schaal 8 (minimaal € 2.811,- en maximaal € 4.006,-bruto bij 36 uur), 
een individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% 
van het salaris).  
 
Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Arlette van 
der Gun,  (06) 20275381 of Gerry Eikelberg ( 06) 24423830. 
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je uiterlijk op zondag 7 augustus mailen naar 
info@bindkracht10.nl onder vermelding van vacature Sociaal werker Participatie.  
De gesprekken zijn op maandag 15 augustus 2022. Mocht je verhinderd zijn door 
vakantie op 15 augustus, vermeld dat even in je brief en geef aan wanneer je weer 
bereikbaar bent. 
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. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 
 
 

 
 

 


