
Community builder /opbouwwerker Diemen         
 

Ben jij een positieve en doortastende verbinder? Ben je sociaal-maatschappelijk betrokken en gericht op de 

ontwikkeling van talenten en kwaliteiten in een wijk en bewonersnetwerken? Lees snel verder.  

Stichting Welzijn Diemen zoekt per direct een community builder voor de buurten Rode Kruislaan en 

Beukenhorst in Diemen. 

Over de functie 

Als community builder is het je doel om samen met alle verschillende bewoners in deze kleurrijke buurten 

te werken aan het versterken van de onderlinge relaties en (buurt)verbondenheid. Het is daarbij belangrijk 

om betekenisvolle relaties aan te gaan met bewoners, jong en oud, en vooral ook te laten ontstaan tussen 

bewoners onderling. Samen werk je aan ‘Buurtkracht’. Dat betekent dat bewoners aan het roer staan en 

dat vraagt dan ook om  sensitiviteit en vertrouwen in (de kundigheid en enthousiasme van) de bewoners. 

Tevens onmisbaar daarbij zijn goede contacten (‘korte lijntjes’) en de kunst om bruggen te kunnen bouwen 

tussen bewoners en beroepskrachten van organisaties in de buurt, zoals woningcorporatie, gemeente, 

politie (wijkagent), straatcoaches etc.  

Wie zoeken wij? 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige community builder. Bewoners staan bij jou 

centraal. Je gaat op een proactieve, creatieve manier de Buurtkracht in de betreffende buurten versterken 

en uitbouwen. De ideale kandidaat is een stevige, flexibele, doortastende en betrouwbare persoonlijkheid 

met sociale ‘voelsprieten’ en affiniteit met diversiteit in de breedste zin van het woord. 

Het is een pré als je (werk)ervaring hebt (in een vergelijkbare rol/functie) in wijken met diverse culturen, 

evenals in het hanteren van diverse gemeenschapsgerichte werkvormen / methodieken, zoals de ABCD-

methodiek, het voeren van leergesprekken, deep democracy e.d. 

Wat ga je doen? 

● Op een proactieve manier relaties en netwerken bouwen en onderhouden tussen bewoners in de 

buurten. 

● Voortdurend de kring van (actieve) bewoners groter maken, de “nieuwkomer” verwelkomen. 

● Daarbij ook voortdurend op zoek naar haakjes, mensen met ideeën, talenten en dromen. 

● Zichtbaar maken, onderling verbinden en zo nodig ondersteunen van deze mensen en hun ideeën, 

talenten en dromen. 

● Aanjagen en ondersteunen van bewoners bij het (samen) nemen van het ‘eigenaarschap’ van de 

Buurtkracht; bewoners aan het roer.  

● Verbindingen leggen en versterken tussen bewoners en beroepskrachten (in de buurt), zoals je 

collega’s van Welzijn Diemen (jongeren- en kinderwerkers, Buurtsportcoaches), gemeente, 

woningcorporatie, politie etc. Doortastendheid en vasthoudendheid zijn daarbij belangrijk. 

● Je collega’s ‘meenemen’ in deze manier van werken 

● Aanjagen en ondersteunen van het samen zoeken van oplossingen voor knelpunten in de buurt. 

● (Samen met bewoners) organiseren van ontmoetingen, activiteiten en (leer)bijeenkomsten. Daarbij heb 

je aandacht voor het creëren van rituelen en tradities. 

● En natuurlijk, veel lol & plezier hebben samen met bewoners!  

 



Wat vragen wij? 

● Aantoonbare affiniteit met en ervaring in buurten met diverse culturen 

● Kunnen kantelen van een probleem naar kans: een creatieve omdenker en doener 

● Sensitiviteit en vertrouwen in (de kundigheid en enthousiasme van) bewoners 

● (Werk)ervaring in het hanteren van diverse werkvormen / methodieken, zoals de ABCD-methodiek, het 

voeren van leergesprekken, deep democracy e.d. is een pré 

● Interesse in en bij voorkeur kennis van de sociale kaart, maatschappelijke ontwikkelingen en 

problematiek 

● Kunnen schakelen tussen situaties, organisaties, knelpunten en kansen 

● Bruggen kunnen bouwen, tussen bewoners onderling en tussen bewoners en beroepskrachten (welzijn, 

gemeente, woningcorporatie, politie etc.) 

● Kunnen schakelen tussen operationele en tactische werkzaamheden 

● Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, met jong en oud 

● Kunnen werken op de  computer (tekstverwerking & het maken van posters) 

● Je bent bereid je voor langere tijd te verbinden aan deze rol, de bewoners en de organisatie 

Wat bieden wij? 

● PLEZIER!! 

● Een afwisselende, uitdagende functie van 24 uur, waarin je veel kunt leren en jezelf kunt blijven 

ontwikkelen 

● Een aantrekkelijke salaris en goede secundaire voorwaarden 

● Een jaarcontract met mogelijkheden tot een vast contract. 

Geïnteresseerd? 

Solliciteer uiterlijk donderdag 25 juli t.a.v.  i.wells@welzijndiemen.nl. 

Gesprekken vinden plaats na 1 augustus. 

Vragen? 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je contact opnemen met Dionne Tool.  

E-mailadres: d.tool@welzijndiemen.nl. Tel. nr.: 0645125494  
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