Stichting Welzijn en Dienstverlening is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de
gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum, per 1 januari 2021 gemeente Eemsdelta. Vanuit verschillende
disciplines ondersteunen 40 collega’s inwoners in het werkgebied. Samenwerken, flexibel, toegankelijk en
vertrouwen zijn belangrijke uitgangspunten van ons werk.
Met ingang van 1 januari 2021 is Stichting Welzijn en Dienstverlening (SWD) op zoek naar

Sociaal Werker – Jongerenwerker/Jongerencoach
Max. 18 uur per week
Primair werkgebied is de regio Loppersum (huidige gemeente Loppersum). De functie is opgedeeld in drie
onderdelen die we het liefst door één persoon laten uitvoeren.
A.

8 uur jongerencoach Bazenfabriek,

B.

6 uur jongerenwerk 13+ en

C.

4 uur jongerenwerk project ‘Friends’ 10-13 jaar. Kan eventueel apart ingevuld worden.

Toelichting functies
A.

Jongerencoach Bazenfabriek

De Bazenfabriek is een zwerm van jongeren, met daaromheen een zwerm van organisaties die in de regio
Eemsdelta, met prioriteit in de gemeente Loppersum, activiteiten organiseert. De Bazenfabriek wil een plek en
activiteitenprogramma bieden waar jongeren zich thuis voelen, elkaar kunnen ontmoeten en aan hun talent
kunnen werken.
De jongerencoach:
-

legt contact met jongeren en jongeren-netwerken en geeft samen met deze jongeren vorm aan de
ontwikkeling van de Bazenfabriek;

-

ondersteunt jongeren om samen activiteiten te organiseren die voor hen van belang zijn, met als doel
aan hun talenten te kunnen werken, te werken aan ondernemerschap en zelfregie;

-

is in staat is om actief verbinding te leggen met een breed scala aan organisaties op creatief, cultureel,
technisch en educatief gebied, zodat de jongeren daar gebruik van kunnen maken;

-

helpt de jongeren om gebruik te maken van een open budget dat is in te zetten voor hun activiteiten;

-

bewaakt dat er een ‘van onderop’ groeiend proces plaatsvindt, waarin de behoefte en stem van de
jongeren bepalend is voor welke kant de Bazenfabriek zich op ontwikkelt. Evaluatie gebeurt continu,
door in gesprek te blijven met de jongeren, andere partijen en de gemeente, en ruimte te vragen voor
dat wat werkt.

B.

Jongerenwerk 13+ algemeen

Het jongerenwerk wil de mogelijkheden en talenten van jongeren ondersteunen. Daarnaast heeft het
jongerenwerk ook een rol om laagdrempelig in gesprek te gaan met jongeren die op straat vertoeven. Ook via
scholen kan de jongerenwerker in contact komen met de jongeren. De jongerenwerker:
-

Ondersteunt het bestuur van jeugdsoos Flits;

-

Overlegt met de gemeente over overlastsituaties waar jongeren bij betrokken zijn,

-

Werkt vindplaatsgericht als daar behoefte aan is;

-

Ondersteunt jongeren om hun ideeën te realiseren als deze minder goed passen binnen de
Bazenfabriek;

-

Coacht individuele jongeren die dat nodig hebben;

-

Zorgt dat jongeren die meer hulp nodig hebben deze ook krijgen.

C.

Friends

Het project Friends is gericht op talentontwikkeling, maar ook op sociale weerbaarheid. Friends is bedoeld voor
leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en het 1e jaar van het middelbaar onderwijs. De deelnemers
blijven (idealiter) 3 jaar verbonden aan het project en daarmee aan elkaar. Ze vormen een vriendengroep
samen, terwijl zij na de basisschool naar verschillende scholen voor voortgezet onderwijs gaan. Friends biedt de
deelnemers een basis waar zij op terug kunnen vallen, ook als zij het even lastig hebben.
Friends kan een vindplaats zijn voor de activiteiten van de Bazenfabriek.
In Middelstum is al een project Friends. Voor deze vacature gaat het om de nieuw te starten uitbreidingsgroep in
’t Zandt.
De taken die de jongerenwerker hiervoor uitvoert zijn onder andere:
-

30 keer per jaar een activiteit voorbereiden en uitvoeren op basis van input van de deelnemers en de
intentie van het programma;

-

Deelnemers zijn betrokken bij de voorbereiding, op z’n minst leveren zij input voor de programmering;

-

Individuele coaching als dat nodig blijkt;

-

Zorgen dat de tieners die meer hulp nodig hebben deze ook krijgen.

Wij verwachten:
-

Hbo werk- en denkniveau;

-

Een afgeronde Hbo-opleiding op het gebied van sociaal werk is een pré;

-

Relevante werkervaring gericht op de inhoud van deze functie;

-

Affiniteit met de doelgroep;

-

Kennis van de sociale kaart in het werkgebied;

-

Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van jongeren en het onderhouden van contact
met externe organisaties en collega’s in het werkgebied;

-

Inlevingsvermogen;

-

Creativiteit om de jongeren te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten;

-

Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Wij bieden:
-

Een aanstelling van een jaar, met een mogelijkheid tot verlenging

-

Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8, afhankelijk van
ervaring en opleiding minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per maand op basis van 36 uur
per week;

-

Werkbegeleiding en collegiale ondersteuning vanuit het team Jongerenwerk

-

Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer en dienstreizen

-

SWD is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Solliciteren en informatie
Meer informatie over Stichting Welzijn en Dienstverlening staat op onze website, www.s-w-d.nl. Voor meer
informatie over de vacature A kun je bellen met Joris Jonker, 06-18842301 en vacatures B en C met Ester Lohuis,
06-456 55 985. Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk op 24 november 2020 per mail
werken@s-w-d.nl, onder vermelding van SW JCJW.
Geef in de brief aan of je alle drie de onderdelen wil of alleen A en B, of alleen C. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in week 49.
Bij gelijke geschiktheid geniet een interne kandidaat de voorkeur. We hebben het liefst iemand in loondienst
maar onder de juiste voorwaarden is een ZZP-constructie bespreekbaar.

Andere acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
Mede mogelijk gemaakt door Gemeente Loppersum en Nationaal Programma Groningen.

