
 

 

 

 

ten behoeve van groepsactiviteiten ‘opvoedondersteuning’  
en ‘volwassenen’ (beiden 8 tot 10 uur per week). 
 
Deze functie is eventueel ook te combineren met een functie in het 
jongerenwerk of opbouwwerk. 

 
Groepsactiviteiten 
Samen met partners in de stad Nijmegen, waaronder de Buurtteams Volwassenen en 
Buurtteams Jeugd en Gezin, ontwikkelt Bindkracht10 een collectief aanbod voor 
inwoners, passend bij hun vraag en behoefte. Afhankelijk van de situatie en behoefte 
van de deelnemers gaat het onder andere om cursussen en trainingen, 
themabijeenkomsten, ontmoetingsactiviteiten en lotgenotengroepen. 
 
In alle gevallen staat de persoonlijke ontwikkeling en het bevorderen van 
zelfredzaamheid en participatie van de deelnemers centraal. Hierbij is het streven dat 
de ondersteuning van de groepen van tijdelijke aard is. Afhankelijk van de soort 
activiteit stopt deze na een aantal bijeenkomsten, of deelnemers worden  
gestimuleerd zelfstandig door te gaan. 
 
Sociaal werker groepsactiviteiten 
De sociaal werker groepsactiviteiten vertaalt individuele vragen van inwoners naar een 
collectief aanbod en biedt inhoudelijke ondersteuning aan collega’s door samen 
groepsbijeenkomsten te organiseren. Dit vindt waar mogelijk plaats in een train-de-
trainer principe, waar men met elkaar optrekt en van elkaar leert. 
Daarnaast sluiten we aan bij bij bestaande initiatieven, bijeenkomsten en interventies 
en draagt de sociaal werker groepsactiviteiten bij aan verdere doorontwikkeling 
daarvan. 

We kijken zoveel mogelijk naar interventies waarvan de effectiviteit onderzocht is of die 
minstens als goed beschreven staan vermeld in landelijke databaken, zoals van het 
Nederlands Jeugd Instituut (het NJI) of Movisie. 

De vacature bestaat uit twee verschillende taken, één gericht op 
opvoedondersteuning en één op volwassenen. Beide taken zijn eventueel te 
combineren. 

De sociaal werker groepsactiviteiten ‘opvoedondersteuning’ werkt nauw samen met de 
jongerenwerkers, kinderwerkers en opvoedondersteuners van Bindkracht10, en met de 
buurteams Jeugd en Gezin, om samen tot een goed afgestemd collectief programma 
te komen dat ondersteunend is voor ouders en jongeren. Zij krijgen door deelname aan 
de bijeenkomsten een steuntje in de rug om hun opvoedvaardigheden verder te 
kunnen ontwikkelen. De sociaal werker groepsactiviteiten ‘volwassenen’ werkt nauw 
samen met collega’s in het opbouwwerk, Stips en Hulp bij geldzaken van Bindkracht10, 
en met de Buurtteams volwassenen om wijkgericht of stedelijk een passend collectief 
programma samen te stellen voor volwassenen en ouderen. 

Functie-inhoud 
- Organiseren en begeleiden van bijeenkomsten voor groepen.  
- Trainingen verzorgen op basis van de vraag van de groep of op de thema’s die in 

de praktijk zijn opgehaald.  
- Ontwikkelen of implementeren van nieuwe trainingen en bijeenkomsten.  
- Kiezen en toepassen van passende methoden en interventies voor de 

groepsactiviteiten. 

 

 

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. 
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- Inventariseren van bestaande groepsactiviteiten en de kansen voor versterking 
daarvan. 

- Ondersteunen van collega’s die vanuit verschillende expertises groepsactiviteiten 
uitvoeren, door het samen opstellen van doelstellingen en plannen, evaluaties, 
methodiekoverdracht en intervisie. 

- Rapporteren en registreren van de resultaten en opbrengsten van de groepen.  
- Overleg en afstemming intern met collega’s in de wijken en binnen de expertises. 
- Overleg en afstemming extern met samenwerkingspartners in de wijken en 

stedelijk. 
 
Profiel 
Wat neem je mee?  
- Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau binnen het vakgebied.  
- Visie op het werken met groepen en actuele kennis van en ervaring met 

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

infrastructuur.  
- Projectmatig werken.  
- Ervaring met coördineren en coachen.  
- Oog voor diversiteit en gevoel voor interculturele communicatie.  
 
Overige functiekenmerken  
- Je vindt het leuk en uitdagend om met groepen mensen te werken, en je kunt 

deelnemers motiveren. 
- Je hebt kennis over en werkervaring gericht op team-en groepsdynamica.  
- Je beschikt over trainersvaardigheden. 
- Je kunt gemakkelijk en snel inspelen op vragen/ kwesties van de groep. 
- Je vindt het leuk om kennis en vaardigheden over te dragen aan collega's die hier 

nog niet zo geroutineerd in en vertrouwd mee zijn, je neemt collega's hier 
makkelijk en enthousiast in mee.  

- Je kunt ‘out of the box’ denken en bent creatief in het bedenken van oplossingen. 
- Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. 
- Je bent vaardig in het beschrijven en vastleggen van de behaalde resultaten. 
- Je bent bereid om ook in de avonden te werken. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden twee uitdagende en afwisselende taken van elk 8 tot 1o uur per week. 
Daarnaast: 
- een salaris (CAO Sociaal Werk) schaal 8 (minimaal € 2.811,- en maximaal  € 4.006,- 

bruto bij 36 uur per week (2% loonsverhoging per 1/1/2023)),  
- een individueel keuzebudget (ruim 18% van het salaris), en  
- een loopbaanbudget (1,5% van het salaris).  
De functie is voor een jaar, verlenging is mogelijk. De ingangsdatum is zo spoedig 
mogelijk. Deze functie is eventueel te combineren met een functie jongerenwerk of 
opbouwwerk bij Bindkracht10.  
 
Informatie en solliciteren?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met manager Erna 
Kroese (06-2248 1879) of projectleider Dushanthi Piek (06-8256 3943). 
Je sollicitatie; motivatie met CV kun je uiterlijk zondag 11 december aanstaande mailen 
naar info@bindkracht10.nl. Zet in het onderwerp: ‘Sollicitatie sociaal werker 
groepsactiviteiten’. Daarnaast mag je aangeven wat je wensen zijn qua werkinhoud en 
aantal uren per week. 
De brievenselectie is op maandag 12 december. De sollicitatiegesprekken vinden 
plaats op donderdagmiddag 15 december 2022. 
 
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. 


