
KijkopWelzijn zoekt een.. 

AMBULANT JONGERENWERKER 
Het jongerenwerk van KijkopWelzijn zet zich 
flexibel in om een vraaggericht aanbod te 
realiseren. Het doel is: het bevorderen van de 
sociale educatie en maatschappelijke 
deelname. Als Jongerenwerker heb je 
aandacht voor kwetsbare jongeren die 
uitdagingen kennen in hun (talent)
ontwikkeling. Het team zorgt voor 
activiteitenaanbod voor alle jongeren in de 
gemeente Barendrecht.  Je gaat voor 32 uur 
per week aan de slag in deze functie.  

Als ambulant Jongerenwerker zoek je jongeren op 
bij natuurlijke ontmoetingsplekken op straat en in 
de wijk en gaat met hen in gesprek. Je geeft tips, 
informatie en advies of een luisterend oor. Verder 
zorg je voor de openstelling van BLOK0180, 
ondersteun je bij activiteiten gericht op sociaal-
maatschappelijke uitdagingen onder jongeren, zet 
nieuwe activiteiten voor jongeren op en motiveer 
je talentontwikkeling.  Je staat in nauw contact 
met het  primair en voortgezet onderwijs. 

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen initiatieven van 
burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verbeteren 
van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar richt zich vooral op het bieden 
van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de 
communicatie tussen de verschillende groepen van de samenleving.  

Wat wij vragen Wat wij bieden 

• Een voltooide, relevante opleiding; 
• Ervaring in de functie is een pré; 
• Iemand die makkelijk schakelt tussen 

verschillende doelgroepen en activiteiten; 
• Iemand die helpt bij het ontdekken en 

ontwikkelen van talenten; 
• Sportiviteit, flexibiliteit en enthousiasme; 
• Iemand die zich inzet voor iedereen in 

Barendrecht op sociaal en sportief gebied; 
• Meerdere avonden in de week 

beschikbaar. 

• Een salaris in schaal 8 volgens cao Sociaal 
Werk (€ 2.836 tot € 4.040 bruto per 
maand o.b.v. 36 uur); 

• Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar voor 
32 uur per week, bij goed functioneren 
uitzicht op een vaste aanstelling; 

• Aandacht en mogelijkheid voor 
persoonlijke ontwikkeling; 

• Een baan met mooie uitdagingen en 
kansen waarin jij het verschil kunt maken; 

• Een gezellig, hardwerkend team. 

Meer informatie of solliciteren? Mail vacatures@kijkopwelzijn.nl of bel 0180 - 691 800.  
Solliciteren op deze functie kan tot en met 22 maart, de eerste gesprekken zijn 27 maart en de 

tweede gesprekken 30 maart. Bij wederzijds overeenkomen start je zo spoedig mogelijk. 


