
 

 

 

 

Nijmegen – totaal 12 uur per week  
 
 
Bindkracht10 zoekt voor een project met de woningcorporatie Talis in Nijmegen 
een sociale, resultaatgerichte en energieke verbinder.   
 
De belangrijkste speerpunten in de functie  
- Als opbouwwerker richt jij je op de bewoners van een of twee buurten 

Rentmeesterhof (6 uur) en Knollenpad (6 uur). 
- Je maakt contact met deze bewoners, kijkt wat nodig en mogelijk is, 

welke vragen en wensen er zijn. Je focust je daarbij op bewoners die extra 
ondersteuning nodig hebben. 

- Je stimuleert het contact tussen bewoners onderling zodat ze naar elkaar 
omkijken en elkaar kunnen helpen als dat nodig is.  

- Je legt contact met de sleutelpersonen in deze buurten en activeert hen 
van betekenis te zijn. 

- Je signaleert en versterkt de eigen kracht, talenten en mogelijkheden van 
bewoners. 

- Je legt contact met het team vrijwilligers dat regelmatig activiteiten voor 
bewoners organiseert (Rentmeesterhof) en je werkt met hen samen. 

- Je helpt bewoners met het opstarten van nieuwe initiatieven in de buurt, 
drempels te verlagen en draagvlak te vergroten.  

- Je werkt integraal samen met collega’s van Bindkracht10, het buurtteam, de  
ouderenadviseur en de woningcorporatie. 

 
Dit neem je mee  
- Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau binnen het vakgebied. 
- Visie op het opbouwwerk en actuele kennis van methodieken en werkwijzen. 
- Ervaring met verschillende doelgroepen, specifiek ouderen en mensen met 

psychosociale problemen.   
- Snel en gemakkelijk contact kunnen leggen op alle niveaus, en flinke portie 

lef en een ‘er-op-af’ mentaliteit.  
- Een verbindende, vraaggerichte en presente werkwijze. 
- Lange adem, doorzettingsvermogen en creativiteit. 
- Oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie 
- Gerichtheid op integrale samenwerking met vrijwilligers en organisaties die 

actief zijn in deze buurten 
- Flexibiliteit en bereidheid om in de avonduren te werken. Veel bewoners zijn 

overdag niet aanwezig door werk of dagbesteding.  
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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 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Wat bieden wij?  
Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie voor in totaal 12 uur per week. 
Afhankelijk van het aantal geschikte kandidaten kan het aantal uren  in overleg 
bepaald worden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform de 
CAO Sociaal Werk, schaal 8 (minimaal € 2.867,- en maximaal € 4.086,-bruto bij 36 uur), 
een individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris) en een loopbaanbudget (1,5% 
van het salaris).  
In eerste instantie gaat het om een dienstverband van een jaar, verlenging is 
mogelijk. De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk.  
 
 
Informatie en solliciteren?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen na 9 augustus met 
projectleider Fenna Hendriks, 06-12451734.  
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je vóór 22 augustus 2022 aanstaande mailen 
naar info@bindkracht10.nl. Zet in het onderwerp: ‘Sollicitatie Sociaal Werker/ 
Opbouwwerker’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 29 
augustus 2022.  
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. 
 
 
 


