
 

Opbouwwerker 

          18 uur per week 

Per 1 april 2022 

Heb jij passie voor mensen en affiniteit met de leefomgeving? Ben jij een goede verbinder en kan je 

mensen enthousiasmeren? Zie jij kansen, kun jij mobiliseren en activeren en wil jij je inzetten voor de 

inwoners in de gemeente Lochem en haar kernen? Dan ben jij degene die wij zoeken.  

Wat ga je doen en wat zijn verantwoordelijkheden van de functie: 

● Je bent verbinder en adviseur tussen bewoners en Circulus Berkel m.b.t. vraagstukken over 

buitenruimte en bewonersparticipatie; 

● Je bent procesbegeleider bij renovaties in een wijk of straat en verzorgt contacten met de 

inwoners. Je adviseert en begeleidt het proces; 

● Je bent contactpersoon voor bewoners met betrekking tot groenovereenkomsten en bij vragen 

over groenonderhoud en biodiversiteit; 

● Je organiseert schouwen voor beeldkwaliteit samen met CB en coördineert wijkschouwen; 

● Je staat in nauw contact met de betreffende medewerkers van CB/gemeente en hebt regelmatig 

overleg; 

● Je maakt kwartaalrapportages en een jaarverslag; 

● Je maakt deel uit van het team Opbouwwerk; 

 

Wie ben jij? 

● Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

● Je kunt verbinden en inspireren op alle niveaus en behoudt de regie tussen alle partijen; 

● Je bent proactief,  ondernemend en hebt een goed inlevingsvermogen; 

●  Je bent communicatief sterk, luistert goed en schakelt makkelijk op verschillende niveaus; 

● Je bent flexibel, zorgvuldig en accuraat; 

● Je kunt organiseren en bent resultaatgericht en doortastend; 

● Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je kunt eventueel gebruik maken van de SWL E-car als je 

geen eigen vervoer hebt. 

Wat mag jij verwachten? 

● Een afwisselende, verantwoordelijke baan met veel contacten met inwoners van gemeente 

Lochem; 

● Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering; 

● Een sociale, prettige werkomgeving in een fijne kleine organisatie; 

● Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk, met een 13e maand; 

● De functie is ingedeeld in salarisschaal 8;  

● Een aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar. 

 

Solliciteren 

We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL graag in deze functie wilt werken.  Mail je motivatie en 

CV uiterlijk 31 januari 2022 naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. 

Datum van de 1e gespreksronde staat gepland op: Dinsdag 8 februari 2022. 

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

Tom Kleissen, manager participatie of Astrid Lievestro, Opbouwwerker. 
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