
 

Jongerenwerker 
24-32 uur per week 
 

Ben jij betrouwbaar, ondernemend en creatief?  Ga jij doelgericht en oplossingsgericht te 

werk?   Kun jij een goede relatie opbouwen met jongeren op straat? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!!!  

 

Wat wil jij realiseren? 

Als jongerenwerker richt jij op je op jongeren tot 23 jaar. Jij bent daar waar jongeren zijn, legt 

contact en weet ze aan je te binden. Door middel van coaching maak je jongeren die dat 

nodig hebben weerbaar en vergroot je hun wereld. Je herkent talenten en mogelijkheden 

waarin jongeren weet te stimuleren hier iets mee te doen en ondersteunt ze daarbij.  

 

Hoe werken wij? 

Wij gaan uit van de talenten en mogelijkheden van de jeugd en bevinden ons daar waar zij 

zijn; thuis, in en om de school, vrije tijd en online. Wij hebben oog voor de volledige 

leefomgeving en zien  waar kansen en/of valkuilen liggen. Wij werken preventief aan het 

bieden van perspectief om te voorkomen dat zwaardere zorg ingezet wordt als dat niet nodig 

is.  

 

Wie ben jij? 

Je bent een enthousiaste professional met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die niet 

bang is om er op af te gaan. Je hebt affiniteit met de doelgroep en weet deze te bereiken. Je 

bent slagvaardig en in staat om hun behoeftes en wensen op te halen en deze te vertalen 

naar wat er nodig is. Je hebt kennis en ervaring met social media en apps zoals TikTok. Ook 

ben je vindingrijk, denk je in oplossingen en ben je proactief.  

 

Wat bieden wij? 

- Een marktconform salaris op basis van cao Sociaal Werk , bruto € 2.375,00 tot             
€ 3.399,00 (MBO niveau) of bruto € 2.811,00 tot € 4.006,00 (HBO niveau) per maand 
op basis van 36 uur per week; 

- Een Individueel Keuze Budget van 18.33%; 
- Een zelfstandige functie waarin je volop nieuwe mensen ontmoet; 
- Goede balans tussen werk- en privé. De mogelijkheid tot flexwerken; 
- De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen door het inzetten van jouw 

loopbaanbudget. 
 

 

Informatie en sollicitatie 

Ben jij degene die we zoeken, stuur dan je motivatie en CV naar sollicitatie@meerwaarde.nl 

 

Liever eerst wat meer inhoudelijke  informatie over de functie, neem dan contact tot 05-08-

2022 contact op met Mirjam van ‘t Padje, manager Primair Proces, en vanaf 5 augustus met 

mailto:sollicitatie@meerwaarde.nl


 

Simone Duin tel. 023-5698888. Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is 

een vereiste.  

 

Wie zijn wij? 

MeerWaarde is een brede Welzijnsorganisatie in de Haarlemmermeer, waar ook de 

Vrijwilligerscentrale en Buurtbemiddeling deel van uitmaken. Wij zetten in op preventie. Via 

integrale gebiedsteams komt op basis van vragen en behoeften van inwoners, het 

maatschappelijk middenveld, aanbod tot stand dat (samen) wordt uitgevoerd. We werken 

vanuit de visie veerkracht en positieve gezondheid. 

 

 

 


