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Buurtwerker (6-8 uur per week) 

Trefpunt Heiloo start met een pilot van het project Samen in buurt. Hiervoor zoeken we een 

ondernemende buurtwerker die zorg draagt voor het opbouwen en versterken van sociale 

verbanden tussen bewoners. Daardoor doen meer bewoners mee naar vermogen en zetten 

steeds meer bewoners zich in voor elkaar en voor de buurt. Het buurtwerk sluit aan bij 

vragen én talenten van bewoners door hulpvragen te matchen met individuele contacten, 

groepsactiviteiten of een buurtinitiatief.   

 

Wat ga je doen? 

• Je bent zichtbaar present in buurten (eropaf!) en bent het aanspreekpunt voor vragen. 

Je enthousiasmeert bewoners om mee te doen aan activiteiten. 

• Naar aanleiding van signalen en vragen ontwikkel je samen met anderen activiteiten. Je 

faciliteert en stimuleert initiatieven van bewoners en netwerkorganisaties en helpt deze 

projectmatig op te zetten. 

• Je werkt mee aan het organiseren, uitvoeren en opvolgen van Buurtscans. 

• Je onderzoekt interesses, betrokkenheid, capaciteiten en talenten van mensen in de 

buurt en matcht deze met hulpvragen van andere bewoners. 

• Je coördineert de inzet van vrijwilligers voor projecten en activiteiten en zorgt dat ze 

toegerust zijn. 

 

 

Contacten en samenwerking. 

In deze functie heb je intern contact met je collega’s van het volwassen- en jongerenwerk bij 

het afstemmen van je werkzaamheden en verstrekken/verkrijgen van informatie. Extern 

heb je contact met bewoners, buurtorganisaties, maatschappelijke organisaties, 

verenigingen. 

 

 

Wat vragen wij van jou? 

Voor deze functie vragen wij minimaal twee jaar relevante werkervaring en een gerichte, 

afgeronde HBO-opleiding. Het betreft een functie voor 8 maanden met uitzicht op 

verlenging. Deze functie wordt gewaardeerd volgens de CAO Sociaal Werk in schaal 8, 

afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 

 



 

  Stichting Trefpunt Heiloo 
Abraham du Bois-hof 2 

Telefoon (072) 533 12 97 
Info@trefpuntheiloo.nl 
www.trefpuntheiloo.nl 

 
 

   
 

 

 

Wat heb je in huis: 

• Je hebt kennis van en ervaring met Welzijn nieuwe stijl en Erop af, methodisch 

buurtgericht en projectmatig werken. 

• Je hebt ervaring met het werken met vrijwilligers, individueel en/of groepsgewijs. 

• Je ziet vragen en knelpunten als een kans om nieuwe activiteiten te ontwikkelen of 

bestaande dienstverlening te verbeteren. 

• Je bent een netwerker en verbinder. 

• Bij voorkeur ken je Heiloo en heb je overzicht van het lokale zorg- en welzijnsaanbod of 

weet je deze kennis binnen korte tijd te verwerven. 

  

Interesse? 

Stuur je motivatie en CV voor 20 mei 2019 naar info@trefpuntheiloo.nl t.a.v. mevrouw 

M.J.A. van Dam-Keijzer, directeur. De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 27 mei 

2019. 

Wil je meer weten over de functie, neem contact met; 

Karin van Kersbergen karin.vankersbergen@trefpuntheiloo.nl of  

Claudia Spit claudia.spit@trefpuntheiloo.nl  of telefonisch 072 5331297. 

 

Zie voor meer informatie over de stichting onze website www.trefpuntheiloo.nl.  

Stichting Trefpunt heeft op dit moment, vanwege een aantal projecten, meerdere 

vacatures, zie onze website. 

 

 

 


