
 

 

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die actief is in Gooi en Vechtstreek. Via integrale 

gebiedsteams komt, op basis van vragen en behoeften van inwoners, aanbod tot stand dat door of 

samen met bewoners wordt uitgevoerd.   

Versa Welzijn zoekt voor de wijk Hilversum zuidwest voor zo spoedig mogelijke indiensttreding: 

Twee Community builders/opbouwwerkers - voor 16 uur 

(totaal 32 uur per week) 
vacaturenummer: CB 23.01.06 

Wij zijn op zoek naar twee kandidaten voor in totaal 32 uren. 

In Hilversum zuidwest is er een behoefte aan een stevigere sociale basis. In deze wijk zijn de twee 

grote uitdagingen: 

• Gezond en gelukkig ouder worden in de wijk. In de wijk is relatief veel vergrijzing en voelen 

veel ouderen zich alleen. 

• Polarisatie tegengaan. In de wijk leven mensen met verschillende culturele achtergronden 

veelal langs elkaar i.p.v. met elkaar en zijn er onderling spanningen. 

Het zijn uitdagingen die wijkbewoners voor een belangrijk deel zelf kunnen oplossen, als ze erin 

slagen talenten en mogelijkheden in de wijken te zien en aan te spreken. Als ze gaan samenwerken, 

eigenaarschap gaan nemen en gebruik gaan maken van hun onderzoekend vermogen. Dit gaat echter 

niet vanzelf. Vandaar dat Versa Welzijn, bewoners, Hogeschool Utrecht en het Mr. Roelsefonds de 

handen ineen slaan. 

Daarom zijn wij op zoek naar jou, senior community builder/opbouwwerker die buurtbewoners uit 

de wijk kan ondersteunen bij dit proces.  

Je ABCD-aanpak is je inspiratie. Je weet als geen ander hoe je bewonersinitiatieven kan versterken 

zonder ze over te nemen. Jouw talent is mensen verbinden, van bewoner tot bewoner tot 

ondernemer/organisatie; inspireren en enthousiasmeren.  Je werkt nauw samen met 

bewonersinitiatieven, wijkgerichte professionals vanuit de zorg, welzijn, veiligheid en gemeente.  Je 

doel is aan gemeenschapskracht en stevige community’s in de wijk te bouwen, waarin bewoners de 

belangrijkste rol spelen. 

Je sluit aan bij bestaande buurtinitiatieven en gaat op zoek naar kansen, talenten en assets in de wijk.  

Takenpakket 

• Je ondersteunt bestaande bewonersinitiatieven bij het versterken en uitbreiden van hun 

inzet en draagkracht. 

• Je verbindt bestaande initiatieven aan andere initiatieven, organisaties en inwoners.  



• Je faciliteert bewonersbijeenkomsten om ontmoetingen tot stand te brengen tussen de 

verschillende bewonersgroepen. 

• Je bent outreachend aanwezig in de wijken, op zoek naar talenten en initiatieven in buurten 

waar momenteel nog weinig verbindingen aanwezig zijn.  

• Je werkt samen met andere opbouwwerkers en met een team onderzoekers van de 

Hogeschool van Utrecht die dit traject ondersteunt via action learning onderzoek, evenals 

een team senior professionals op het gebied van ABCD, sociale gebiedsontwikkeling en 

storytelling die monitoren hoe de wijkontwikkeling zal verlopen.  

Wij vragen 

• Een afgeronde Hbo-opleiding Social Work en minimaal 2 jaar werkervaring is een pré. 

• Kennis van de werkvisie Asset Based Community Development. 

• Ervaring met samenlevingsopbouw vanuit het perspectief van de bewoner. 

• Een netwerker pur sang. 

• Affiniteit met het werken met verschillende doelgroepen, jong en oud, verschillende 

culturele achtergronden. 

• Een flexibele werkhouding. 

• Het kunnen zien van kansen en talenten van mensen in allerlei situaties. 

• In staat zijn om kansen en talenten om te kunnen zetten in actie.   

• Een passie voor mensenwerk. 

• Werkdagen zijn in overleg. 

Wij bieden 

• Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8, minimaal € 2.921 en maximaal € 

4.086, bij fulltime dienstverband, afhankelijk van de relevante werkervaring. Bij ontbreken 

van relevant Hbo diploma is er sprake van inschaling in schaal 7. 

• Een jaarcontract met mogelijkheid op verlenging. 

• Werken op ZZP basis behoort tot de mogelijkheden afhankelijk van uurprijs. 

• Werkoverleg en casuïstiek met collega’s binnen gebiedsgericht team. 

• Opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

• Reiskostenvergoeding woon- werk boven 10 km tot max 50 km enkele reisafstand. 

• Voordelig sporten via ons bedrijfsfitness plan. 

• Individueel loopbaanbudget. 

• Deelname fietsenplan. 

• Maandelijks +/- 18,6% van het salaris, vrije keuzemogelijkheden via het Individuele 

Keuzebudget (IKB). 

Sollicitatieprocedure 

De sollicitatieprocedure zal bestaan uit 2 gesprekken. 

Een eerste gesprek zal een speeddate zijn met verschillende buurtbewoners die een belangrijke rol 

hebben in deze wijk. Zij zullen meedenken in het sollicitatieproces naar een meest passende persoon 

voor deze functie.  

Het eerste gesprek:  zal plaatsvinden in week 5 (NB dit kan mogelijk in de avond plaatsvinden). Het 

tweede gesprek: vindt plaats in de daarop volgende week.  



Het tweede gesprek zal meer specialisme-inhoudelijk zijn waarbij het gesprek gevoerd zal worden 

met collega’s en 1 of 2 buurtbewoners uit de wijk.  

Voor nadere informatie over de inhoud of over de procedure kunt u contact opnemen met: 

Katinka Boot, tel. 06-47191994. 

Reageren kan door je motivatiebrief en CV onder vermelding van het vacaturenummer te mailen 

naar: directiesecretariaat@versawelzijn.nl  

Motivatiebrieven en cv dienen uiterlijk 29 januari a.s. binnen te zijn. 

Alleen sollicitaties voorzien van motivatiebrief, een up-to-date C.V. en voorzien van een 

vacaturenummer kunnen in behandeling worden genomen.  

Deze vacature wordt zowel intern als extern aangeboden.  

Versa Welzijn vraag alle medewerkers bij indiensttreding een actuele Verklaring Omtrent Gedrag te 

overleggen. 

Een zoekopdracht binnen Google kan onderdeel zijn van de selectieprocedure 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

Over Versa Welzijn  

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie. Ons werkgebied is Gooi en Vechtstreek. Waarom is 

het zo leuk bij ons te werken? Omdat we geloven in het talent van mensen. Dat geldt voor inwoners 

in ons werkgebied en natuurlijk ook voor onze medewerkers. We organiseren Rijnlands. We hebben 

groot vertrouwen in het vakmanschap van onze medewerkers, we werken samen in gebiedsgerichte 

teams, staan voor eigenaarschap voor de kwaliteit van ons ambacht en leren van en met elkaar. Daar 

waar professionals mensen met problemen helpen, richten wij ons met name op talent en op de 

gemeenschap. In een wijk is al het talent aanwezig, mits je er oog voor hebt en het weet aan te 

boren. Kiezen voor Versa Welzijn betekent kiezen voor een organisatie waarin je alle ruimte hebt je 

talent in te zetten, je te ontwikkelen, initiatieven te nemen en jezelf, met anderen, te overtreffen! 
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