
 

VACATURE 
Jongerenwerker Voortgezet Onderwijs (VO) 
(24 UUR per week) 
 

 
Algemeen 

PowerUp073 is een samenwerkingsverband van Farent (voorheen Welzijn Divers en Juvans) en ’S-PORT van gemeente 
’s-Hertogenbosch op het gebied van het jongerenwerk.  
 
PowerUp073 heeft vier jongerenwijkteams (Noord, West, Zuid/Oost en Rosmalen-Nuland-Vinkel) met professionals binnen de 
expertises jongerenwerk, sportwerk en maatschappelijk werk risicojongeren. Samen werken de teams aan de participatie en 
talentontwikkeling van jongeren en het voorkomen van risicogedrag. Hierbij werken zij nauw samen met jongeren zelf, ouders, 
het onderwijs, de politie, buurtbewoners en andere netwerkpartners. De jongerenwijkteams staan onder leiding van twee 
stedelijk coördinatoren.  

Het doel van PowerUp073 is jongeren in staat te stellen om zoveel als mogelijk de regie te voeren over hun eigen ontwikkeling. 
Niets voor niets is ons motto: Je bent je eigen held! 

De functie 

Vanuit PowerUp073 werken we veel samen met het voorgezet onderwijs op het gebied van collectieve preventie maar ook op 
het gebied van formeel en informeel leren. Scholen hebben steeds meer vragen hierover; daarom wil  Farent hier de komende 
tijd gericht aandacht aan geven. Na een jaar zullen de ervaringen geëvalueerd worden. 
Als jongerenwerker Voortgezet Onderwijs (VO) houd je je bezig met VO-scholen in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 
Samenwerking is het uitgangspunt, waarbij je per school en afhankelijk van de vraag, maatwerk levert.  
Zo kan je werk bestaan uit het coördineren en mede uitvoeren van activiteiten op school,  maar ook het leveren van een 
bijdrage aan een programma voor informeel leren. Denk bijvoorbeeld aan het deelnemen aan de schoolprofielgesprekken 
waarbij je samenwerkt met Halt, GGD en ’S-PORT.  
 
Je kerntaken 

• Je oriënteert je op jongeren in de leeftijdsgroep 12-23 jaar, op school en in zijn/haar wijk, en je maakt contact met de 

jongeren en hun omgeving.  

• Je werkt nauw samen met de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in ’s-Hertogenbosch en bekijkt per school 

welk aanbod op de thema’s collectieve preventie en/of formeel en informeel leren uitgevoerd kan worden. 

• Je bouwt aan een netwerk en onderhoudt contact met samenwerkingspartners zoals Halt, Novadic-Kentron, GGD, 

Humanitas, Politie, afdeling ’S-PORT maar ook cultuur- en / of sportverenigingen.  

• Je vertaalt signalen in preventieve aanpakken op groeps- of individueel niveau en werkt hierin samen met jongeren, 

scholen, ouders en samenwerkingspartners.  

• Je werkt vanuit het principe de kracht van de jongere en zijn of haar gezin en/of vriendengroep en stimuleert eigen initiatief 

en inzet. 

• Je stimuleert jongeren om te participeren en hun talenten te ontwikkelen, maar corrigeert hen ook waar nodig.  

• Je legt verbinding tussen de jongere in school en de jongere in zijn/haar wijk, maar ook tussen de professionals op school en 

de professionals in de wijken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wat wij vragen van de nieuwe jongerenwerker: 

 

• Een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur Social Work.  

• Je hebt kennis van trends en ontwikkelingen onder jongeren.  

• Je kunt behoefte vanuit een school en professionals vertalen naar een project of activiteit die aansluit bij de 

belevingswereld van jongeren en kunt deze met creativiteit organiseren, vormgeven en (mede) uitvoeren.  

• Je bent samenwerkingsgericht en hebt daarbij oog voor organisatiebelangen als ook ontwikkelingen in de omgeving.  

• Je beschikt over probleemoplossend vermogen en lef, om bijvoorbeeld conflictsituaties te hanteren.  

• Je bent sterk in communicatie, zowel met de doelgroep als met samenwerkingspartners en beschikt over sociale 

vaardigheden om de jongeren te motiveren en te begeleiden.  

• Je bent proactief en resultaatgericht.  

• Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken.  

• Verder heb je kennis van individuele- en groepsbegeleidingsmethodieken. Je hebt het vermogen om het gedrag van 

groepen te sturen en waar nodig om te zetten in positief gedrag.  

  

Wij bieden:  

  

• Een uitdagende functie met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de CAO Sociaal werk,  

functiegroep 8.  

• Een contract voor de duur van een jaar (schooljaar 2019/2020). 

• Een salaris in functiegroep 8 dat minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.625,- bruto per maand bedraagt bij een volledige 

werkweek (36 uur per week, op basis van salaristabellen per 1 juli 2018).   

 

Voor inhoudelijke informatie over de functie kun je tot 29 juli a.s. contact opnemen met Alex Bekkers, stedelijk coördinator 

PowerUp073 via 06-11729254 of per e-mail via a.bekkers@s-hertogenbosch.nl. Vanaf 29 juli kun je hiervoor contact opnemen 

met Marlies Molenaar, stedelijk coördinator PowerUp073 bij Farent via 06-46768106 of per e-mail via 

m.molenaar@powerup073.nl. 

  

Je reactie  

Je sollicitatie voorzien van curriculum vitae kun je tot en met vrijdag 2 augustus 2019 richten aan: Theo Straathof, Manager P&O 

via sollicitaties@farent.nl. 

 

Interne kandidaten hebben bij gelijke geschiktheid voorrang in de procedure.  
 

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op maandag 12 augustus 2019. We adviseren je deze datum indien mogelijk vrij te 

houden in je agenda.  

Uitnodigingen worden per e-mail verstuurd; check dus regelmatig je mailbox. Let op: soms komen onze berichten in de 

spamfolder terecht.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 


