
 
 
 
De Meerpaal in Dronten verbindt mensen en organisaties. De unieke multifunctionele 
organisatie biedt een breed scala aan activiteiten voor jong en oud op het gebied van cultuur, 
welzijn, theater, bioscoop, grand café, alsmede congressen en exposities. Dit alles vanuit 
een uniek gebouw in Dronten, twee dorpshuizen en vanuit de wijken. De Meerpaal is een 
organisatie met veel gezichten en zeer veel mogelijkheden. De ambitieuze organisatie met 
130 professionele medewerkers en 500 betrokken vrijwilligers geeft vorm aan inspiratie en 
ontmoeting.  
 
De afdeling Meerpaal Welzijn is er voor álle inwoners van de gemeente Dronten: van 0 – 
100, van alleenstaand tot gezin. Welke vraag je ook hebt, bij ons kun je terecht. Ook 
verenigingen en organisaties kunnen bij ons terecht voor informatie, advies en 
samenwerkingen. 
Door verbindingen te leggen met inwoners, organisaties en netwerken, vertalen wij vragen 
uit de samenleving in producten en diensten.  
 
Voor de afdeling Welzijn zijn wij op zoek naar: 
 

HBO (deeltijd) leerwerkplek jongerenwerker m/v (2 x 18 uur) 
 
Als jongerenwerker is jouw focus de jeugd te motiveren en uit te dagen hun talenten en 
vaardigheden te ontdekken/ontwikkelen en in te zetten. Dit doe je door regelmatig zichtbaar 
aanwezig te zijn op straat en in hun leefwereld, inzicht hebben in groepsdynamica, te 
communiceren met de doelgroep en aanbod en voorzieningen voor jongeren te ontwikkelen 
samen met jongeren. Een belangrijk onderdeel van jouw werk is de ketenaanpak met de 
politie, jeugdhulpverlening, de scholen en de gemeente. Gezamenlijk worden wijk- en 
groepsanalyses en plannen gemaakt en uitgevoerd.  
Een veilige wijk, contact tussen jongeren en hun omgeving, activiteiten voor en door 
jongeren, jongeren die zich ondersteund en gehoord voelen en het voorkomen van 
jongerenoverlast zijn voorbeelden van resultaten van jouw werk. Onze jongerenwerkers, die 
onderdeel uit maken van de teams Welzijn die het werk uitvoeren vanuit de wijk, hebben 
geen 9 - 17 uur functie. Ook werken in de avonduren en incidenteel in het weekend hoort 
erbij. 
 
Je inbreng: 
Je combineert werk met de deeltijd bachelor opleiding Social Work of bent bereid de 
opleiding te gaan volgen. Je staat stevig in je schoenen, stapt op jongeren af en spreekt ze 
aan. Je bent in staat om een vertrouwensband op te bouwen. Je weet wat er speelt en waar 
de jongeren zijn. Je bent het aanspreekpunt voor jongeren en weet hun te coachen en 
talenten te ontwikkelen. Je kunt verbinding leggen tussen de leefwereld van jongeren en de 
systeemwereld van de hulpverlening.  
 
Wat ga je leren/doen? 

 Je legt contact met uiteenlopende groepen jongeren 

 Je richt je op vraag en behoefte 

 Je bouwt een pedagogische relatie op met jongeren 

 Je handelt planmatig, methodisch en doelgericht  

 Je reflecteert op het eigen handelen  

 Je werkt zowel accommodatie gebonden als vindplaatsgericht 

 Je bevordert participatie 

 Je organiseert activiteiten 

 Je creëert een veilige omgeving en treedt op bij agressie 



 Je bent actief op het terrein van dienstverlening 

 Je werkt intercultureel  

 Je bent een actieve netwerker  

 Je bent een actieve teamspeler 

 Je draagt bij aan beleid 

 Je bent ondernemend en innovatief 

 Je legt verantwoording af 

 Je bewaakt arbeidsomstandigheden 

 Je hebt aandacht voor professionalisering  

 Je begeleidt vrijwilligers en stagiaires 
 
Functie-eisen: 

 Je volgt een relevante HBO opleiding zoals Social Work  
 
Wij bieden voor de functie: 

 Een interessante, uitdagende en verantwoordelijke leerwerkplek functie 

 Begeleiding en ondersteuning van ervaren jongerenwerkers 

 Werken binnen een groeiende, unieke en dynamische organisatie 

 Een informele werksfeer 

 Arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Sociaal Werk schaal 7/ start 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Walter Visser, Teamleider Welzijn, telefoon 06-
51392543. 
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke 
motivatie met CV uiterlijk 7 oktober te sturen aan:  
 
De Meerpaal  De Rede 80, 8251 EX  Dronten  
t.a.v. Leonie de Gruiter-Berkenbosch of per mail aan personeelszaken@meerpaal.nl 
 
De gesprekken staat gepland op woensdag 16 oktober in de ochtend. 
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