
 
Heb jij passie voor mensen? Ben je een goede verbinder en kun je mensen enthousiasmeren?  

Stichting Welzijn Lochem zoekt een: 

Opbouwwerker 

27 uur per week  
(andere omvang is bespreekbaar) 

 

Stichting Welzijn Lochem (SWL) is een innovatieve welzijnsorganisatie die klaarstaat voor elke burger in de 

gemeente Lochem. SWL streeft naar een veerkrachtige, inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan 

doen! Dit doen wij met ongeveer 40 professionals en 400 vrijwilligers. Team Opbouwwerk richt zich op het 

versterken van de sociale cohesie in de gemeente Lochem. Om te komen tot sterke buurten en krachtige 

gemeenschappen! 

 

Wij zoeken: 

Iemand die met inwoners van de gemeente Lochem in gesprek gaat en luistert. Wat houdt hen bezig? 

Waar voelen zij zich bij betrokken? Wat willen ze graag veranderen of doen? Die vanuit dit contact de 

verbinding legt tussen bewoners en/of organisaties. Die kansen ziet, kan mobiliseren en activeren.  

 

Meer concreet: 

● Je bent opbouwwerker en werkt vanuit Asset Based Community Development. De bewoners met 

hun ideeën, talenten en energie zijn het uitgangspunt. Vanuit deze bron ontstaan acties en 

initiatieven die jij ondersteunt; 

● Naast werkzaamheden binnen het opbouwwerk algemeen, ben je de adviseur en verbinder voor 

vraagstukken rondom afval. Je biedt begeleiding aan inwoners die zich actief inzetten bijvoorbeeld 

als zwerfafval-vrijwilliger. Je organiseert projecten en acties rondom afvalvraagstukken. Je staat in 

nauw contact met de betreffende medewerkers van Circulus en de gemeente. 

● Tevens ben je coördinator voor het project ‘Bussen’. Je organiseert laagdrempelig  

(groeps-)vervoer in samenwerking met een groep vrijwilligers.  

Wie ben jij? 

● Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 

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

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

● Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  

 

Wat mag je van ons verwachten? 

● Een afwisselende, verantwoordelijke baan met veel contacten; 

● Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering; 

● Een sociale, prettige werkomgeving in een 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, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

Wil je solliciteren naar deze functie? 

Mail je motivatie en CV, uiterlijk 5 oktober 2022 naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. 

Datum van de 1e gespreksronde staat gepland op: donderdag 13 oktober 2022 

Vragen? Dan kun je bellen of appen naar Mirjam van Baalen, Projectleider Opbouwwerk 06-83668783. 
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