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VACATURE 

 

Stichting Eigenwijks, organisatie van samenwerkende 

wijkbewoners in Amsterdam Nieuw-West, is per direct op zoek 

naar 

 

een Opbouwwerker (28 - 32 uur per week) 

Spreken termen als: democratisering, wat bewoners beweegt en bewonersinitiatieven jou 

aan en weet jij de vertaalslag te maken naar de vorm die bij bewoners in Nieuw-West past? 

Dan is deze vacature iets voor jou! 

Wij zoeken een enthousiaste en flexibele, doener en denker, competent in het ondersteunen, 

begeleiden en motiveren van bewoners en bewonersgroepen van verschillende (culturele) 

achtergronden in buurtgerichte processen. De opbouwwerker leert bewoners hun eigen 

kracht te herkennen en te benutten. Hij of zij coacht bewoners om zelf hun belangen te 

behartigen en samen te werken aan leefbare en sociaal sterke buurten. Het team hanteert 

het statuut “Opbouwwerk in essentie” als leidraad voor haar werk.  

Wij vragen 

 Ervaring in het werken met groepen bewoners met een grote diversiteit; 

 HBO werk - en denkniveau; 

 In staat om complexe groepsprocessen van bewoners te begeleiden; 

 Ervaring in het organiseren en voorzitten van bewonersbijeenkomsten; 

 Zelfstandig kunnen werken en grote verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de 

eigen werkzaamheden; 

 Het snel en vaardig kunnen oppakken en uitvoeren van reeds in gang gezette 

werkzaamheden; 

 Kennis en ervaring met betrekking tot wijkgericht werken in het sociale domein en 

het betrekken van andere professionele partners in de wijk bij je werk; 

 Kennis van gezonde combinaties weten te maken van online en offline methodes 

om bewoners bij hun wijk betrokken te krijgen en te houden. 

Wij bieden  

Een prettige werkomgeving binnen een team met enthousiaste collega’s in Amsterdam 

Nieuw-West. 

Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de cao Sociaal Werk (SCW-3, schaal 8). 

Reageren en meer informatie 

E-mail je CV met motivatiebrief naar vacature@eigenwijks.nl o.v.v. “sollicitatie Opbouwwerk”. 

Mail naar Dick Glastra van Loon, directeur Stichting Eigenwijks, via dick@eigenwijks.nl als je 

meer informatie over de functie wilt hebben. 

 

Solliciteer uiterlijk tot en met 10 januari 2021. 
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