
Welzijnswerk

 

Stichting Caleidoscoop zoekt vanwege vertrek van een collega: 

een ervaren Opbouwwerker (20 tot 28 uur p.w.) 

Caleidoscoop is dé welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met inwoners 
aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, verbindingen te leggen 
tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van leefbaarheid. 
 
Caleidoscoop is op zoek naar een enthousiaste opbouwwerker die de bewoner centraal stelt. Je 
drive is mogelijkheden van mensen te zien, het talent in de wijk aan te boren en mensen te 
verbinden. Outreachend werken, verbinden, activeren, het zien waar mogelijkheden liggen en het 
vertalen van maatschappelijke thema’s naar de inwoners van Heerenveen passen bij jou. Inwoners 
zijn je belangrijkste partner. 
Je werkt samen met een team van opbouwwerkers en preventiepartners aan het verbinden en 
versterken van bewoners(groepen). 
 
Takenpakket: 

- Samen met bewoners en professionele organisaties een actieve bijdrage leveren aan 
“sterke bewoners, sterke buurten”;  

- initiatiefrijk en creatief ingaan op ontwikkelingen in de wijk;  
- voor bewoners zichtbaar aanwezig zijn in de buurt (netwerken); 
- ondersteunen van bewonersinitiatieven;  
- contacten onderhouden en samenwerken met netwerkpartners; 
- deelname aan het preventieteam en verschillende werkgroepen. 

 
Wij vragen: 

- minimaal een afgeronde HBO-opleiding voor Sociaal Werk en 2 jaar ervaring;  
- ervaring met samenlevingsopbouw vanuit het perspectief van de bewoner;  
- een netwerker pur sang, die kan enthousiasmeren en motiveren, als ook in de 

samenwerking ondernemend en verbindend te werk gaat, maar die ook  los kan laten en 
verzelfstandigen;  

- iemand die buiten kaders durft te werken en buiten kantooruren wil werken; 
- een generalist die nadrukkelijk zijn/haar eigen specialisme inbrengt;  
- goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; Positieve houding ten  

opzichte van de Friese taal is een must. Actieve en/of passieve beheersing van het  
Fries is een pré; 

 
Werkdagen zijn in overleg. 
 
Inschaling conform CAO sociaal werk, schaal 8. 
 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Imkje de Goede, manager 
Caleidoscoop, telefoonnummer: 06-52326554. 
 
Sollicitatiebrieven met cv kun je uiterlijk zondag 5 september sturen naar:  
info@caleidoscoopheerenveen.nl o.v.v. sollicitatie opbouwwerker.  
Gesprekken woensdag middag/avond 8 september. 
Voor meer informatie over Caleidoscoop: www.caleidoscoopheerenveen.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


