
Factsheet  opbouwwerk 

opbouwen en organiseren van welzijn in de wijk 

 

 

Visie 

Opbouwwerkers richten zich op inclusieve samenlevingsopbouw. Ze bevorderen burger-

participatie en welbevinden en versterken zelf- en samenredzaamheid. Het opbouwwerk 

heeft een sleutelpositie om samen met bewoners en andere professionals de wijk socialer, 

leefbaarder en veiliger te maken. 

 

Opbouwwerkers werken outreachend en daarmee preventief; ze ontmoeten veel bewo-

ners die (nog) niet in beeld zijn bij andere professionals in de wijk. Daarbij hebben ze een 

signalerende en activerende rol. 

 

Het opbouwwerk kijkt vanuit een breed perspectief naar de wijk. Hierin spelen culturele, 

economische, sociale maar ook fysieke aspecten een rol.  

Regulier opbouwwerk 

 vanuit De Schoor ingezet in specifieke wijken die  

structureel en ad hoc meer aandacht vragen. 

 richt zich op individuele, wijk- en stadsgerichte 

vraagstukken 

 voor specifieke opdrachten of op verzoek van de 

gemeente, woningbouwcorporatie of zorgaanbie-

der.  

 

Voorbeelden:  

Integrale Straat Aanpak (ISA), Achter de Voordeur 

aanpak (AdVa) en Welzijn op Recept (WoR).  

En vanuit Mooi Zo Goed Zo is er structureel verbin-

ding met stedelijke projecten en bedrijven. Dit zijn  

vaste projecten zoals de Rommelroute, de Repair 

Cafés en de Buurtpreventieteams. 
 

 maken deel uit van het wijkteam 

 signaleren welke problematieken, 

vraagstukken en kansen in de wijk aan-

wezig zijn en spelen daarop in door ini-

tiatieven van bewoners te ondersteu-

nen en/of samen met andere netwerk-

partners interventies te plegen.  

 bieden collectieve ondersteuning op het 

gebied van participatie, financiën of 

persoonlijke ontwikkeling 

 voorkomen/vertragen dat er beroep 

gedaan wordt op langdurige zorg of on-

dersteuning.  

Wijkwerkers met specialisatie opbouwwerk: 



 

 
Opbouwwerkers hebben een signalerende  

functie, komen op voor belangen van bewo-

ners door mensen met vergelijkbare ideeën 

met elkaar of met professionals in contact te 

brengen.  

Projectmanager   

Opbouwwerkers zijn zowel praktisch als tactisch 

ingesteld en hebben een objectieve blik op project 

en proces. Dit draagt bij aan het ondersteunen van 

bewonersgroepen en projecten ten bate van zelf-

organisatie.  

Rollen van de opbouwwerker 

De opbouwwerker wisselt tussen verschillende rollen in het belang van bewoners, wijk en stad 

 
  Opbouwwerkers kijken verder dan 

   de waan van de dag  en spelen in  

   op de kansen in wijk en stad. 

 
Opbouwwerkers analyseren continu wat er  in 

de wijk en stad speelt, variërend van signalen 

uit de wijk tot beleid van de gemeente. De 

opbouwwerker agendeert deze signalen waar 

nodig.  

 
Opbouwwerkers zijn netwerkers, de spin in het 

web, zien verschillende belangen, zijn sterk in het 

creëren van draagvlak en bij uitstek een verbinder 

tussen de verschillende bewoners en samenwer-

kingspartners. 

 Opbouwwerkers zetten zich in op verschillende maatschappelijke 

thema’s:  

armoede, eenzaamheid, sociale cohesie,  
gezondheid, veiligheid, leefbaarheid & duurzaamheid. 

 

Naast het doen van concrete acties brengt de opbouwwerker 

ook signalen over richting gemeente en samenwerkingspartners.  

 

Voorbeelden  van projecten: Welzijn op Recept, Corona-

maatjes,  Buurtpreventieteams en Integrale Straat 

Aanpak. 

Diplomaat 

Activist 

Dromer 

Wetenschapper  

“De opbouwwerker bouwt met de  
bewoners aan een mooie buurt”  

 

Joke Rebel, bewoner en initiatiefnemer 

van De Wijkhoek in Stedenwijk 

”De kracht van opbouwwerk is dat wij 

mensen ook ontmoeten voordat de em-

mer overloopt en snel kunnen schakelen“ 

Claudia de Joode, opbouwwerker 

 

“Opbouwwerk draagt bij aan ini-

tiatieven om de leefbaarheid in 

wijken, in de breedste zin van 

het woord, te vergroten, te ver-

sterken en duurzaam te maken” 

 
Erwin Vogels, gebiedsconsulent Ymere 

“De opbouwwerker is een 

echte verbinder in de wijk 

tussen mens en missies” 

 
Karin Breedveld, gebiedssecretaris 


