
Vacature jongerenwerker 20 uur 
(uitbreiding uren in toekomst mogelijk) 

 
 

Menswel is op zoek naar een ervaren jongerenwerker Sociaal Team 
Roerdalen per 1 maart 2022. 
 
Jongerenwerk begeleidt jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap waarbij zij gestimuleerd 
worden hun eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen. De leefwereld van jongeren vormt daarbij het 
vertrekpunt. Het jongerenwerk zorgt met het ongedwongen karakter dat de relatie met jongeren wordt 
opgebouwd voordat problemen zich ontwikkelen en is present als problemen zich voordoen. De 
jongerenwerker werkt vanuit het generalistisch sociaal team Roerdalen en richt zich mede op de verbinding 
tussen jongeren en samenleving. De term buurtpedagogiek past dan ook bij de werkzaamheden.  
 
Kerntaken: 

• Jongerenopbouwwerk. Je bezoekt en stimuleert actief het verenigingsleven en andere 
gelegenheden voor jeugd met het oog op voldoende mogelijkheden voor, en participatie van jeugd 
in hun gemeenschap. Soms ondersteun je bij het mogelijk maken. 

• Ambulant. Je zoekt actief jongeren op, maakt contact en brengt een vertrouwensrelatie tot stand, 
gaat aan de slag met persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigt indien nodig hun 
belangen en geeft grenzen aan.  

• Coachend. Jou bijdrage aan persoonlijke vorming kan bestaan uit het stimuleren van 
talentontwikkeling, het helpen opbouwen van een sociaal netwerk, het helpen aanpakken van 
persoonlijke of sociale problemen, het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding, het 
bevorderen van actieve participatie in de samenleving en het vinden van een toekomstperspectief.  

• Generalistische aanpak. Je maakt actief deel uit van het Sociaal Team waar maatschappelijke en 
sociale vraagstukken in de breedte wordt aangevlogen. Deelname spreekuur en telefoondienst. 
Vanuit het Sociaal Team geef je mede vorm aan preventieve programma’s en voert ze uit al dan niet 
in samenwerking met netwerkpartners. 

• Je neemt actief deel aan het Menswel jongerenwerkteam en andere (veiligheids)overleggen. 
 

  Menswel vraagt: 

• Afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur Social Work 

• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van (ambulant) jongerenwerk. 

• Een bouwer die nieuwe kansen en talenten van jongeren en jeugdverenigingen ziet en op een 
ondernemende wijze werkt aan relevante netwerken. 

• Een ervaren verbinder met oog voor wensen van jongeren, bewoners en gemeente en gewend om 
op verschillende niveaus met verschillende doelgroepen te communiceren; 

• Ondernemend en communicatief die in staat is proactief samen te werken in het netwerk 

• Flexibel inzetbaar vooral in de avonduren. 
• In bezit zijn van rijbewijs en auto 

 
 Menswel biedt: 

• Een brede organisatie met oog voor mensen.  

• Afwisseling, zelfstandigheid, en een prettige werksfeer in een vooruitstrevend team  

• Salaris en rechtspositie volgens cao Sociaal Werk, schaal 8  

• Aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de intentie het contract te verlengen. 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u tot uiterlijk 14 januari 2022 per mail richten aan de 
manager van Menswel: terry.vanderaa@menswel.nl o.v.v. Vacature jongerenwerk mrt 2022.  De gesprekken 
vinden plaats op donderdag 20 januari 2022. 


