
 

VACATURE  

JONGERENWERKER POWERUP073 TEAM WEST 
(28 u p/w in verband met zwangerschapsverlof; per direct tot 1 april 2023) 

 
 
Algemeen 
PowerUp073 is een samenwerkingsverband van Farent Sociaal Werk en ’S-PORT van gemeente ’s-Hertogenbosch op 
het gebied van het preventief jongerenwerk met vier jongerenwijkteams (Noord, West, Zuid/Oost en Rosmalen-
Nuland-Vinkel). De teams bestaan uit gedreven en deskundige professionals met de expertises jongerenwerk, 
sportwerk en jeugdpreventiewerk (JPP). Samen werken wij aan jongerenparticipatie, talentontwikkeling en 
kansenvergroting onder jongeren. Wij stellen jongeren centraal in hun eigen ontwikkeling; zij staan aan het roer van 
hun eigen leven. Wij ondersteunen en coachen hen via interventies op maat. Dit doen wij samen met ouders, het 
onderwijs, buurtbewoners en andere partners. 
 
Wat ga je doen? 
Als jongerenwerker ben jij waar de jongeren zijn. Op scholen, in de wijk, op ontmoetingsplekken en online via social 
media. Je begeleidt en ondersteunt jongeren bij datgene wat ze nodig hebben. En dat maakt je werk elke dag 
anders. Van toffe activiteiten voor talentontwikkeling tot gevoelige gesprekken over thuis- en schoolsituaties. Je kent 
de wereld van de jongeren als je broekzak. Een specifiek aandachtsgebied in deze tijdelijke functie is het 
meidenwerk. 
Je werkt vanuit het principe om de kracht van de jongeren te stimuleren en te versterken. Niet voor niets is ons 
motto: Je bent je eigen held!. Dit doe je onder andere door jongeren enthousiast te maken om zelf activiteiten te 
organiseren voor verschillende doelgroepen (inclusief werken). Waar nodig neem je zelf het voortouw en organiseer 
je een activiteit, samen met de jongeren. Je stimuleert jongeren om te participeren en hun talenten te ontwikkelen. 
Ook vertaal je signalen uit de omgeving in preventieve aanpakken op groeps- of individueel niveau. Je werkt hierin 
samen met de jongeren, de ouders en de externe samenwerkingspartners. 
Je komt in dienst bij Farent en valt, hiërarchisch gezien, onder een stedelijk coördinator van PowerUp073. 

 

Wat wij vragen 

Je bent zichtbaar en toegankelijk en maakt gemakkelijk contact met jongeren. Je spreekt de taal van de jongeren, 

bent outreachend, open-minded en betrouwbaar. Ook jongeren die moeilijk te bereiken zijn, weet jij te vinden en 

het gesprek mee aan te gaan.  

Met jouw enthousiasme en gedrevenheid weet jij jongeren te activeren, coachen en stimuleren. Je gaat altijd uit van 

de eigen kracht van jongeren en laat de regie daar waar het hoort. Je bent in staat om een goede sfeer te realiseren 

en conflict oplossend te werken. 

Je hebt lef en een proactieve en daadkrachtige werkhouding. Communicatief ben je sterk, zowel in de gesprekken 

met de jongeren, als in de contacten met de samenwerkingspartners. Je bent gericht op samenwerking, waarbij je 

oog hebt voor de organisatiebelangen als ook de ontwikkelingen in de omgeving.  

Netwerken, kansen zien en benutten, met creatieve oplossingen komen gaat je gemakkelijk af. Ook ben je op de 

hoogte van de trends en ontwikkelingen onder jongeren en weet deze te vertalen naar concrete acties. 

Je bent flexibel en bereid om in de middag, de avond en zo nu en dan in het weekend te werken. 

 

  



 

Verder breng je mee: 

• Een afgeronde, relevante Hbo-opleiding (bij voorkeur Social Work). 

• Relevante werkervaring, bij voorkeur als jongerenwerker. 

• Ervaring of affiniteit met het meidenwerk. 

• Kennis van individuele en groepsbegeleidingsmethodieken, onder andere om het gedrag van groepen te sturen 

en om te zetten in positief gedrag.   

 

Wat wij bieden 
Bij Farent bieden we jou een omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf en de organisatie te ontwikkelen. We 
bieden je een uitdagende en afwisselende functie voor 28 uur per week. Het gaat om een tijdelijk dienstverband tot 
1 april 2023, in verband met vervanging van zwangerschapsverlof. Over eventuele mogelijkheden daarna gaan we op 
tijd met je in gesprek. 
 
De functie is vastgesteld in schaal 8 met een bruto maandsalaris van minimaal € 2.836,00 en maximaal  
€ 4.040,00 (peildatum 1 januari 2023; bedragen zijn op fulltime basis); inschaling is afhankelijk van opleiding en 
ervaring.  
Wij hebben aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een loopbaanbudget, een individueel keuzebudget 
en de mogelijkheid om hybride te werken. Ook krijg je een laptop en een IPhone. Kijk voor alle arbeidsvoorwaarden 
in de Cao Sociaal werk (2021-2023). 
 
Meer weten? 
Ben je geïnteresseerd in deze functie, maar heb je nog vragen? Neem gerust contact op met Marlies Molenaar, 
manager. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-46768106 of via mail m.molenaar@powerup073.nl. 
 
Reageren? 
Ben je enthousiast geworden over deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met een actueel cv naar 
sollicitaties@farent.nl. Je kunt reageren tot en met zondag 15 januari 2023. 
De eerste gesprekken zijn gepland op donderdagmiddag 19 januari 2023 en de tweede gesprekken op 
maandagmiddag 23 januari 2023. Houd hier alvast rekening mee in je agenda. 
 
Voor deze functie werven we intern en extern tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang in de procedure. 
 
Farent hecht groot belang aan diversiteit, ook in haar personeelssamenstelling. Iedereen is anders en juist de 
verschillen in mensen helpen om een nog betere dienstverlening neer te zetten. Daarom zijn we benieuwd naar wie 
jij bent!  
Omdat wij een bijdrage willen leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, nodigen wij met name kandidaten uit de Social Return doelgroep uit om te reageren. 
 
Wil je deze vacature delen in je netwerk? Graag!  
Acquisitie stellen we niet op prijs. 
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