
 

Punt Welzijn is een welzijnsorganisatie werkzaam in de gemeenten Weert en Nederweert.  

Er werken ca. 50 sociaal werkers (35 fte) op het gebied van opgroeien, samenleven en 

gezonde leefstijl. Daarnaast is een groot aantal vrijwilligers en professionals in opleiding  

voor Punt Welzijn actief. 

 

Punt Welzijn stimuleert iedereen om het beste uit zichzelf te halen. Door in beweging te 

komen, letterlijk en figuurlijk, werken we aan een bestendige verandering voor nu en 

later. In de uitvoering gaan wij uit van het gedachtegoed van positieve gezondheid. We 

stellen de mens centraal en focussen op wat wél kan. Door onze sterke lokale 

verankering, kennis van de lokale situatie en een uitgebreid netwerk kunnen wij snel 

inspelen op vragen en behoeften van inwoners. 

Wij zoeken per direct een of meerdere collega's voor de volgende functie 

Jongerenwerker 

Circa 24- 36 uur per week. 

Het betreft een vacature voor de duur van één jaar met de mogelijkheid tot 

verlenging. 

Het jongerenwerk van Punt Welzijn legt preventief contact met jongeren om ze 

vroegtijdig te ondersteunen bij vragen en/of problemen. We stimuleren en ondersteunen 

jongeren om zichzelf te ontwikkelen. Dit doen we door het organiseren van gratis 

activiteiten gericht op talentontwikkeling, empowerment, ontmoeting en ontspanning. 

Deze activiteiten vinden voornamelijk plaats in een van de jongerencentra, op school of 

op het Cruyff Court. Daarnaast maken we ook ambulante rondes en zoeken we de 

jongeren op straat op. We helpen jongeren bij het vinden van hun eigen kracht en een 

zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Hiervoor maken we gebruik van projecten zoals Nieuwe 

Helden next level, Join us en de Cruyff Foundation.  

Een belangrijk onderdeel van je werk is het leggen van contacten met (groepen) 

jongeren met een verschillende culturele achtergrond. We verwachten van je dat je in 

staat bent om vanuit professie een vertrouwensband op te bouwen. Je hebt samen met 

je collega’s de taak om jongeren uit te dagen tot het ontdekken en ontwikkelen van hun 

vaardigheden en talenten. Je ontwikkelt een breed formeel en informeel netwerk in de 

gemeente Weert. 

Jij als jongerenwerker! 

Je weet dat je een rolmodel voor de jongeren kunt zijn en je wilt die rol vervullen. Je 

werkt op die momenten dat jongeren aanwezig zijn en dat betekent dus zowel ’s avonds, 

overdag en incidenteel in het weekeinde. Je bent makkelijk benaderbaar, je hebt 

coachende kwaliteiten en je denkt in kansen en mogelijkheden. 

 

Uitgangspunten 

• Het opzoeken van jongeren, contact maken en houden. 

• Wensen, behoeften, mogelijke problemen en/of achterstanden in beeld brengen. 

• Werken aan een vertrouwensrelatie met jongeren. 



• Het helpen, coachen en ondersteunen van jongeren bij hun zoektocht naar 

volwassenheid. 

• Stimuleren en activeren, met aandacht voor de eigen ontwikkeling en het leggen van 

relaties met jongeren onderling en hun sociale omgeving. 

• Het signaleren van risicovol gedrag bij jongeren. 

• Signaleren van maatschappelijke ontwikkelingen en kennis overdragen aan collega’s. 

• Bouwen en onderhouden van het netwerk met o.a. de doelgroep, gemeentelijke 

instanties, zorgpartijen en vrijwilligers.  

• Een luisterend oor bieden, ondersteunen en activeren bij eenvoudige hulpvragen. 

• Stimuleren van maatschappelijke participatie in de vorm van vrijetijdsbesteding, 

actieve betrokkenheid bij de samenleving, deelname aan school, baan of 

vrijwilligerswerk. 

 

Wat ga je doen? 

• Zelfstandig (ped)agogische inlopen draaien in het jongerencentrum of op andere 

vindplekken voor jeugd in de leeftijd van 10 – 14 jaar en 14 – 18 jaar en 18+ 

doelgroep. 

• Je gaat als Cruyff Coach aan de slag op en rondom het Cruyff Veld in Weert. 

• Activiteiten organiseren afgestemd op de behoeften van jongeren, gericht op 

talentontwikkeling, empowerment, ontmoeting en ontspanning. 

• Je maakt ambulante rondes om jongeren op straat te ontmoeten. 

• Je werkt vindplaatsgericht en je bent gekoppeld aan een VO school in ons 

werkgebied. 

• Je levert een actieve bijdrage in het verder ontwikkelen van de ambities van het 

team. 

 

Wat wij vragen 

• Ervaring en affiniteit met het werkveld jongerenwerk. 

• ‘Erop af’ mentaliteit en houding. 

• Een jongerenwerker met een passie voor sport.  

• Zelfstandig kunnen werken, daarnaast ook een teamplayer en initiatiefrijk zijn. 

• Beschikken over goede communicatieve vaardigheden. 

• Werken in de avonduren of weekenden is geen probleem. 

• MBO of HBO- werk en denkniveau; bij voorkeur een afgeronde HBO-opleiding Social 

Work. 

 

 

Wat bieden wij? 

• Een dienstverband van circa 24-36 uur per week voor de duur van één jaar. 

• Begeleiding en coördinatie. 

• Flexibele werktijden. 

• Functieschaal 7 of 8 afhankelijk van je diploma volgens CAO welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening. 

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande dan kun je contact 

opnemen met Michon Clout, teamcoach Opgroeien (06-14282487).  

Reacties zijn welkom tot en met uiterlijk zondag 14 januari. 

 

Reacties met uitgebreid CV kun je mailen naar ondersteuning@puntwelzijn.nl t.a.v. dhr 

N. Peulen. 

 

De gesprekken voor de 1e ronde worden gepland op donderdag 19 januari. 

mailto:ondersteuning@puntwelzijn.nl

