Opbouwwerker Sociaal Wijkteam
32 - 36 uur per week
Wil jij werken aan samenlevingsopbouw en de verbindende schakel vormen tussen inwoners,
organisaties en professionals? Help jij Haarlemmers hun ideeën en wensen voor hun eigen
leefomgeving te realiseren? Dan is Haarlem Effect op zoek naar jou!
In deze functie ben je voor 22 uur inzetbaar voor het Sociaal Wijkteam Zuid West. Daarnaast ben jij
voor de overige uren in deze dynamische functie actief (in het leggen van contacten) in wijken.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een brede welzijnsorganisatie die het persoonlijke element in de Haarlemse
samenleving belangrijk vindt. Elke Haarlemmer – jong en oud – doet er toe en ieders talent draagt bij
aan een betere samenleving. We bieden uitdagend vrijwilligerswerk, dagbesteding,
vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen ontmoeten. In opdracht van de
gemeente Haarlem werken wij vanuit verschillende locaties in de wijk zoals Huizen van de Wijk en
speeltuinen in samenwerking met bewoners en andere sociale partners.
Wat ga je doen?
Voor zowel de werkzaamheden in het Sociaal Wijkteam als daarbuiten ondersteun, begeleid en
motiveer je de bewoners en bewonersgroepen van verschillende (culturele) achtergronden in
buurtgerichte processen. Hierin weet jij een vertaalslag te maken in de bewonersinitiatieven en wat
bewoners beweegt. Als opbouwwerker leer jij bewoners hun eigen kracht te herkennen en te
benutten. Je coacht bewoners om zelf hun belangen te behartigen en samen te werken aan leefbare
en sociaal sterke buurten.
Binnen het Sociaal Wijkteam ben je onderdeel van een zelf-organiserend team waarin alle
specialismen vertegenwoordigd zijn. Jij zorgt ervoor dat je jouw kennis toepast in verschillende
contexten en vraagstukken. Je bent op de hoogte van de andere disciplines binnen het team en kunt
je verplaatsen in het kennisdomein en referentiekader van je collega-professionals uit het Sociaal
Wijkteam. Je werkt zowel als generalist en als specialist, hierin:
•
•

•
•
•
•

Neem jij een open houding aan waarin je uitgaat van de mogelijkheden en onbevooroordeeld
kunt aansluiten op de ander.
Je creëert maatwerk met creatieve oplossingen en interventies die ook buiten de gebaande
paden kunnen liggen. Je combineert een individuele en collectieve aanpak en hanteert een
optimale balans tussen zelfwerkzaamheid van de burger en interveniëren.
Neem jij een actieve houding aan in het uitwisselen van kennis.
Ken, waardeer en versterk jij de specifieke kennis en vaardigheden van je collega’s.
Zet jij zowel naar de burger als samenwerkingspartners je generalistische en specialistische
kennis en vaardigheden in.
Deel jij je kennis, inzichten en ontwikkelingen vanuit en met Haarlem Effect.

Herken jij jezelf hierin?
Jij combineert jouw verbindend talent met een methodische aanpak. Je bent nieuwsgierig, proactief,
betrouwbaar en staat stevig in je schoenen. Je overziet wat er speelt in de wijk, weet wie de
aanspreekpunten zijn en waar de uitdagingen en de kansen liggen. Wat vragen wij van jou:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Social Work of CMV.
Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot wijkgericht werken in het sociale domein en het
betrekken van andere professionele partners in de wijk.
Je hebt het vermogen om complexe groepsprocessen van buurtbewoners te begeleiden.
Je besteedt zichtbaar tijd aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties, het bijhouden en
verdiepen van (vak)kennis en de ontwikkelingen in het sociaal domein.
Je schat de veiligheidsrisico’s in en handelt daar naar. Je stimuleert verantwoordelijk gedrag van
de burger en gaat geen lastige dilemma’s uit de weg.
Je kunt goed functioneren in een steeds veranderende omgeving.
Je kunt zelfstandig werken en draagt grote verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden.

Wat bieden wij jou?
Je krijgt een verantwoordelijke en verbindende functie in een dynamische organisatie die middenin
Haarlem staat. Je komt te werken in een open cultuur waarbij iedereen de handen uit de mouwen
steekt. Wij zijn bij voorkeur per 1 augustus 2021 op zoek naar een opbouwwerker die tussen de 32
tot 36 uur per week beschikbaar is. Deze functie is ingeschaald, conform CAO Sociaal Werk, in schaal
8 (€ 2.712 en max. € 3.864 o.b.v. 36 uur). Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget
waarin naast het vakantiegeld 8% ook een eindejaarsuitkering van 8,3% is opgenomen en is er ruimte
om jezelf te ontwikkelen middels het loopbaanbudget (1,5%).
Solliciteren of meer weten?
Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot en met 26 mei 2021 door je motivatiebrief en cv te
sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature opbouwwerker. Voor meer informatie kun je
contact opnemen met Michelle Drion te bereiken op telefoonnummer: 06 - 81 88 24 66.
De gesprekken zijn gepland in week 22 en 23.

Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling
een afspiegeling te vormen van de samenleving.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

