
 

Vacature Jongerenwerker (32 u/p.w.) per 1 juli 2022 
 
De ene dag ben je ‘s avonds op straat en spreek je met een groep jongeren, de volgende dag staan er, na 
schooltijd, een aantal een-op-een coachingsgesprekken met jongeren op de planning. Deze week zit je ook 
in overleg met het jongerenwerkteam en je leidinggevende om een nieuw projectplan voor jongeren in 
Diemen te bespreken en sluit je jouw dag af met het jeugdoverleg tussen verschillende partijen. De 
ervaring die jij hebt met verschillende rollen en belangen maakt dat je jouw verhaal goed kunt overbrengen 
op alle niveaus. Je wordt enthousiast van het opzetten van een nieuw team en het innoveren van projecten 
voor jongeren. Zie jij jezelf in deze functie al rondlopen in Diemen? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Als jongerenwerker sta je naast jongeren die, om wat voor reden dan ook, zijn vastgelopen. Dit doe je door 
hen te activeren, te ondersteunen en te coachen. Je weet wat er speelt binnen de doelgroep en bent op de 
hoogte van alles wat op straat, in de verschillende wijken gebeurd. Je betrekt de expertise van andere  
partijen uit de (online-)leefwereld van jongeren erbij en ontwikkelt samen met hen activiteiten voor en 
door jongeren die aansluiten bij hun belevingswereld. Je zet jongeren in hun kracht door talentherkenning 
en talentontwikkeling en je biedt hen een toekomstperspectief.  
 
Welke kwaliteiten heb jij? 

• Vanuit vertrouwen, acceptatie en respect kun jij betekenisvolle relaties opbouwen met jongeren.  
• Je kent de doelgroep en weet in te spelen op hun vrijetijdsinvulling. Werken in weekend- en 

avonduren is voor jou geen probleem. 
• Je hebt goede kennis van de systemen en partners van Zorg en Veiligheid en je bent in staat om de 

brug te slaan tussen de ‘leefwereld’ en de ‘systeemwereld’. 
• Je werkt proactief en planmatig. Waar nodig improviseer je.  
• Je denkt in oplossingen. 
• Je weet een sterk netwerk op te bouwen en te onderhouden.  

 
Wat verwachten wij van jou? 

• Je hebt een afgeronde sociaal agogische HBO opleiding zoals Social Work, SPH, CMV of een 
soortgelijke opleiding. 

• Je hebt minimaal twee jaar ervaring als jongerenwerker of een vergelijkbare functie binnen het 
Sociaal Werk.  
 

Wat bieden wij? 

• Een afwisselende functie binnen een dynamisch en enthousiast team. 
• Vrijheid en ruimte om de functie, binnen de kaders, naar eigen inzicht in te vullen. 
• Ruimte om jezelf als professional verder te ontwikkelen binnen onze lerende organisatie.  

  



• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening in salarisschaal 8.

• Een functie voor minimaal één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief functioneren.

Herken jij jezelf in deze functie?  
Stuur dan uiterlijk 10 juni een motivatiebrief en je CV naar: d.tool@welzijndiemen.nl.  
Geschikte kandidaten worden zo snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met Directeur Dionne Tool en 
een jongerenwerker van Welzijn Diemen. 

Heb je vragen over de functie of onze organisatie? Neem contact op met Dionne Tool. 
E-mail: d.tool@welzijndiemen.nl
Telefoon: 06 451 254 94

Je wordt onderdeel van het team van Welzijn Diemen. Benieuwd naar onze organisatie? 
Neem een kijkje op welzijndiemen.nl. 
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