
 

Wij hebben per direct  plaats voor een 

Jongerenwerker 
 

  16 - 24 uur per week, voor de periode van één jaar 

 

Functie-eisen 
• HBO werk- en denkniveau 
• Er wordt verwacht dat je uitvoering geeft aan project “Schoolmaat” (zie volgend blad) 

Specifieke functiekenmerken  
• Affiniteit met jongeren is een absolute must, hierbij is een open houding bij persoonlijke contacten 

noodzakelijk;  
• Je moet snel kunnen schakelen binnen het nog verder vorm te geven netwerk om zo optimale kansen 

voor de jongere te benutten; 
• Je bent zelfstandig in het uitvoeren van werkzaamheden binnen gestelde richtlijnen;  
• Je bent in staat buiten de box te denken en ideeën binnen de grenzen uit te voeren; 
• Samenwerken en aansturen van vrijwilligers bij activiteiten. 
• Je hebt een proactieve houding bij het onderhouden van in- en externe contacten.  

Je bent in staat om.. 
• Projectrapportages te maken en te presenteren; 
• Te werken in een digitale omgeving; 
• Betrokken, betrouwbaar en begripvol het gezicht van BWI te zijn. 

BWI biedt.. 
• Ruimte voor eigen ideeën, inbreng en verantwoordelijkheid 
• Flexibele werktijden  
• Salaris conform cao Sociaal Werk afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring (cao Sociaal Werk 

inschaling schaal 6 - 8) 

Inlichtingen 
• Mark Inja, directeur, tel.: 0164 672 049 

 

Solliciteren? 
Stuur je sollicitatie met motivatiebrief en cv vóór 29 mei 2022 o.v.v. sollicitatie naar 
m.heijnen@bwiwoensdrecht.nl en m.inja@bwiwoensdrecht.nl. 

De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 8 juni 2022. 
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Schoolmaat 

Product & Aanbod 
 

 
Voor de klant 
(jongere) 
 

 
 Luisterend oor en advies bij hulpvragen m.b.t. het vinden en 

behouden van een (passende) opleiding. 
 Kijken naar een passende daginvulling/vrijetijdsbesteding. 
 Speciale hulp voor jongeren met leerachterstanden (inzet 

leermeester). 
 Begeleiding /ondersteuning bij activiteiten. 
 Talent of interesse onderzoek.  
 Individuele coaching en evaluatie op basis van het plan van aanpak en 

de gestelde doelen tijdens het traject. 
 Hulp bij uitbreiding vaardigheden /competenties. 
 Hulp bij het vinden van een juiste school /opleiding. 
 Hulp bij het vinden of versterken van een netwerk.  
 Samenwerking en toeleiding naar Startpunt naar werk. 
 Waar nuttig of nodig zorgen voor samenwerking of warme overdracht 

binnen het netwerk. 
 Opvolging en nazorg. 

 
 
Voor scholen 

 
 Uitleg over de werkwijze en mogelijkheden van deelname aan 

Schoolmaat. 
 Advies en coaching.  
 Creëren van onderlinge verbinding tussen school, verenigingen, BWI, 

etc... 
 Toeleiding naar school (opleiding) en doorverwijspunt voor leerlingen 

 
 
Voor netwerk & 
relaties 

 
 Uitleg over de dienstverlenging van Schoolmaat. 
 Samen optrekken, samenwerken en uitwisseling gegevens in het 

belang van activering jongere. 
 Laagdrempelig vraagpunt/ondersteuningspunt. 

 
 
Algemeen 

 
 Mogelijkheid tot outreachend contact leggen met jongeren. 
 BWI heeft veel passende disciplines voor de trajecten in huis. 
 Samenwerkingsverbanden en netwerk bestaan reeds welke direct 

ingezet kunnen worden. 
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