
  
 

VACATURE 

 

   Projectleider Opbouwwerk 
      32 uur per week 

 

Ben jij die ervaren opbouwwerker die weet wat opbouwen is? Ben jij de creatieve 

ontwikkelaar en kun jij goed schakelen met partijen in het sociale domein? Ben jij die 

sociaal ondernemer? Zie jij kansen, kun jij mobiliseren en activeren en durf jij het 

opbouwwerk door te ontwikkelen in de gemeente Lochem en zijn 11 Kernen? Dan ben jij 

degene die wij zoeken. 

 

 

Wie zijn wij?  
SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in 

de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal “versterkt en ondersteunt SWL bewoners en 

initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. Zonder winstoogmerk 

het algemeen belang dienend.  

  

Ons beleid toetsen wij aan 5 kernwaarden: De kernwaarden van SWL zijn: 

Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te 

maken.  

Onafhankelijk: Klant staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap, burger en initiatief zien 

wij als opdrachtgever.  

Verbindend: Smeerolie van de samenleving.  

Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij de 

klant.  

Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen.  

 

 

Wat ga je doen? 
Je taken zijn onder andere: 

• Het signaleren van knelpunten en kansen voor inwoners en (nieuwe) burgerinitiatieven; 

• Informatie en advies verstrekken en zorgen dat inwoners daar toegang toe hebben; 

• Het in kaart brengen van wensen, behoeften en problemen en het daarbij betrekken van context 

gebonden factoren; 

• Bespreken van wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep  en formuleren van 

oplossingsrichtingen; 

• Activeren van inwoners om actief te worden in hun wijk, hun eigen kracht te versterken en zelfregie te 

nemen. Je legt actief verbindingen met andere partijen in je brede netwerk; 

• Schrijven van projectplannen en zorgdragen voor de rapportages; 

• Verantwoordelijk voor het behalen van de projectresultaten en de deelresultaten samen met het team 

Opbouwwerk; 

• Geeft functioneel leiding aan het team Opbouwwerk. 

 

 

 



  
Wat verwachten we van jou:  
Kennis: 

• HBO werk- en denkniveau; diploma HBO- MWD, HBO -SPH / HBO – Social Work; 

• Ervaring als opbouwwerker; 

• Kennis van de lokale- en landelijke sociale kaart; 

• Kennis van gemeentelijk beleid en procedures is een pré; 

• Je bent bekend met verschillende werkmethodieken, vormen van procesbegeleiding en durft 

daarvan af te wijken om maatwerk te leveren.  
 

Professionele competenties 

• Taak- en resultaatgericht; 

• Praktisch en analytisch; 

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en 

instellingen; 

• Coördinerende en coachende vaardigheden; 

• Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling; 

• Sterke communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk;  

• Projectmatig kunnen werken. 

 

Persoonlijke competenties 

• Helicopterview 

• Inlevings- en invoelingsvermogen 

• Innovatief en creatief 

• Reflectie en ontwikkeling 

• Diplomatiek 

• Inspirerend en overtuigend 

• Kan goed plannen en organiseren 

• Stressbestendig en flexibel 

• Activerend en enthousiasmerend 

 

 

Wat mag jij verwachten:  
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan. 

• Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. 

• Een sociale en prettige werkomgeving. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk. De cao kent onder andere een 13e maand.  

• De functie is ingedeeld in salarisschaal 8, afhankelijk van ervaring schaal 9. 

• Een aanstelling in eerste instantie voor één jaar.  

 

 

Wil je solliciteren naar deze functie? 
We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL graag in deze functie wilt werken.  

Mail je motivatie en CV uiterlijk 22 oktober 2021 naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. 

Datum van de 1e gespreksronde staat gepland op: Dinsdag 2 november 2021. 

 

Vragen over deze leuke functie? Bel ons dan op telefoonnummer: 0573-29 70 00 en vraag naar: Tom Kleissen, 

manager participatie of Astrid Lievestro, projectleider Opbouwwerk. 
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