
Ervaren Jongerenwerker 

Jongerenwerk Zandvoort 

Wie zijn wij? 
Jongerenwerk Zandvoort voert het Jongerenwerk uit in Zandvoort. Onze focus is gericht op 
preventie, onze aanpak is gebaseerd op vroegtijdige signalering, vraaggericht werken en het bieden 
van continuïteit. Om onze doelstellingen te bereiken werken we samen met de jongeren vanuit 3 
pijlers, participatie, wederkerigheid en talentontwikkeling. Daarnaast participeren wij mee met de 
integratie van het IJslandse model in Zandvoort. 

Profiel? 

Ben jij die ervaren jongerenwerker die toe is aan een nieuwe stap? In deze functie maak je een 
inhoudelijke verdieping in het werken met jongeren en krijg je veel professionele ruimte en 
vertrouwen binnen jouw casuïstiek. 

Je bent een teamspeler, innovatief, en goed in staat zelfstandig je werkzaamheden op te pakken en 
je weet mensen te enthousiasmeren en mobiliseren. Je bent flexibel in de omgang en weet op een 
juiste manier je aan te passen aan je gesprekspartners en je voelt affiniteit tot de doelgroep. 

Werkzaamheden vinden hoofdzakelijk gedurende de middag en in de avonden plaats. Ook ben je 
beschikbaar in de schoolvakanties en incidenteel ben je beschikbaar in het weekend. 

Wat ga je doen? 

• Contact leggen met moeilijk bereikbare jeugdgroepen om van daaruit te werken aan 
gedragsverandering, toeleiding naar regulier aanbod en toeleiding naar zorg waar nodig. 

• Hulpvragen signaleren belemmeringen en (zorgwekkende) trends en ontwikkelingen bij de 
doelgroep. Op straat, online, bij activiteiten en uit gesprekken met bewoners en partners. 

• Aansluiten bij de leefwereld van jongeren en weet je waar nodig ook corrigerend op te 
treden zonder de verbinding te verliezen. 

• Individuele jongeren coachen bij soms complexe problematiek met het doel 
hulpverleningsontvankelijkheid en warme toeleiding naar passende zorg. 

• Met (informeel) gezag deelnemen overleggen in het kader van zorg en veiligheid voor 
afstemming of het ontwikkelen van integrale aanpakken. Je deelt informatie binnen de 
kaders van de AVG. 

• Een bijdrage leveren aan de opdracht in de breedte: het vindplaatsgerichte werk (ook 
online), het schooljongerenwerk, het meidenwerk, informatie en advies, ondersteuning van 
individuele jongeren en specifieke wijkgerichte inzet. 

• Een bijdrage leveren, naast je opdracht, ook als persoon met een specifieke vaardigheid. 

 

Je komt in dienst van Pluspunt jongerenwerk 

- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 

- Je vind het niet erg om ook in de avonduren te werken 

- Je bent proactief en ondernemend en signaleert kansen en mogelijkheden. 

- Je hebt werkervaring met kinderen en jongeren. 

- Je kunt goed zelfstandig werken, zowel solistisch als in teamverband. 

- Je bent oplossings- en resultaatgericht. 

- Je werkt georganiseerd en transparant. 



- Je hebt lef, durft out-of-the-box- te denken en te werken. 

- Je bent je bewust van je voorbeeldrol. 

- Je gaat vol voor het belang van de jongeren en je stuurt bij als het maatschappelijk belang in het 
gedrang komt maar kan ook relativeren. 

Wat bieden we? 
Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige baan in een enthousiast team, in een interessante 
werkomgeving in het sociale domein, waar je mede vorm aan geeft. 
De inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk schaal 8. Afhankelijk van leeftijd en ervaring. 
Het betreft eerst een tijdelijke aanstelling van een half jaar voor circa 24 uur per week met uitzicht 
op verlenging (vast contract). 

Contactinformatie: 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marieke Lowiessen (06-36300809) 

Enthousiast? 
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je cv, en een korte motivatie naar Remco Wijnia 
(r.wijnia@pluspuntzandvoort.nl) 

 


