
 
 

 

In het BUCH-werkgebied (Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) zijn drie brede welzijnsorganisaties 
actief voor inwoners van 10 tot 100+ jaar. Jongeren vormen een aparte doelgroep. De 
welzijnsorganisaties voeren in opdracht van de vier gemeenten het jongerenwerk uit in het 
werkgebied. Jongeren houden zich niet aan gemeentegrenzen, dus onze jongerenwerkers ontmoeten 
elkaar ook regelmatig.  
  
We zoeken initiatiefrijke, enthousiaste en innovatieminded   
  

Jongerenwerkers 
  
die samen met collega’s het jongerenwerk in de BUCH een impuls gaan geven. Het aantal uren van 
het dienstverband wordt in overleg vastgesteld.  
  
Als jongerenwerker heb je een unieke rol, waarbij je écht naast de jongeren staat. Je ontmoet hen op 
straat, op school, in het jongerencentrum, maar ook op social media. Zo weet je wat er leeft in de 
leefwereld van de jongeren die je spreekt.  
  
 
Wie ben je:  
Je bent in staat om snel contacten te leggen met jongeren in de openbare ruimte. Je biedt jongeren 
een veilige en gezellige thuisbasis in hun eigen jongerencentra. Je bent een ambassadeur voor het 
jongerenwerk in overleggen met andere organisaties, maar ook op straat en in contacten met 
buurtbewoners. Je levert een bijdrage aan het tot stand komen en in stand houden van het netwerk 
in gemeente Heiloo. Je hebt pedagogische kwaliteiten en stimuleert jongeren om hun talenten te 
ontwikkelen en zelf activiteiten op te zetten. Je ondersteunt jongeren in dat proces.    
  
Je bouwt samen met je collega’s het jongerenwerk verder uit. Je bent medeverantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van het beleid van de sector, zowel als van de hele organisatie. Je bent 
medeverantwoordelijk voor het behalen van de te leveren prestaties. Je weet beleid te vertalen naar 
de praktijk. Je kunt goed schakelen en weet jezelf en de sector goed te presenteren binnen en buiten 
de organisatie. Je onderhoudt relevante externe contacten.   
   
 
We bieden:  

• Een leuke dynamische functie in een altijd veranderend werkveld   
• De functie wordt gewaardeerd in schaal 6 of 8 conform de cao Sociaal Werk (€ 2.423 – max € 
4.086, cao januari 2023). Dit is afhankelijk van afgeronde opleiding en werkervaring  
• Een individueel keuzebudget met o.a. loopbaanbudget, pensioenfonds en 
eindejaarsuitkering  
• Werktijden worden in overleg bepaald  
• Aanstelling vindt vooralsnog plaats voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging  
• Mobiele telefoon en laptop voor het werk  

   
 



 
 

 

Wat vragen wij van jou:  
• Een afgeronde Mbo of Hbo-opleiding binnen sociaal werk  
• Kennis van specifieke problematiek en mogelijkheden van jongeren  
• Ervaring met het werken met jongeren in groepen en als individu  
• Kennis van groepsdynamische processen.   
• Analytisch vermogen voor het vertalen van behoeften naar een project of een activiteit.  
• Het motiveren en stimuleren van de doelgroep  
• Procesmatig en beleidsmatig kunnen denken en werken  
• Gevoel voor politieke en maatschappelijke verhoudingen  
• Inzicht in financiële processen  
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen   
• Flexibele beschikbaarheid met minimaal 2 avonden per week  
• Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen.  

  
Je bent in dienst van één van de drie organisaties. Je hebt één of twee vaste uitvalsbases . In het 
kader van samenwerkingsprojecten en onderlinge vervanging strekt het werkgebied zich incidenteel 
uit tot de totale BUCH.  
  
  
Informatie en solliciteren:  
Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Wacht dan niet en kom praten! En omdat niemand volmaakt is, 
vragen we je om ook om contact op te nemen als je niet het hele eisenpakket voldoet. We laten 
ons graag overtuigen! We stimuleren continue training en opleiding.  
De coördinator jongerenwerk voor het hele werkgebied, Nico Mudde, gaat graag een kop koffie 
met je drinken (06-5353 2358/N.Mudde@welzijnbergen.nl) 
  
 
 


