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:

Jongerenwerker (32 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 zichtbaar aanwezig te
zijn 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 er
bij.
Taken en verantwoordelijkheden:
 Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met de doelgroep en
relevante partijen
 Signaleert wensen, behoeften en problemen van de jongeren en partner organisaties
 Signaleert (maatschappelijke) ontwikkelingen die relevant zijn voor het werk
 Verkent de leefsituatie van de jongeren en bent het aanspreekpunt voor jongeren in
de wijk
 Werkt vraaggericht vanuit de wijk
 Hulpvragen aannemen en uitvragen
 Hulpvragen eventueel doorverwijzen naar relevante partners
 Activiteiten organiseren stimuleren
 Samenwerken in jouw wijk met de sociaal werker en buurtsportcoach
Functie-eisen:
 Je hebt HBO werk- en denkniveau en hebt ervaring met de beschreven taken en
verantwoordelijkheden.
 Je bent een initiatiefnemer met visie
 Je legt makkelijk contact en staat stevig in je schoenen










Je kunt planmatig, methodisch en doelgericht handelen
Je bent een actieve netwerker
Je bent ondernemend en innovatief
Je bent een teamplayer
Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, mondeling en op papier
Kennis van de sociale kaart is een pre
Handig met social media is een pre
Kennis en ervaring met de methode Opbouwwerk en Presentiebenadering is een pre

Wij bieden:
Voor deze functie geldt dat wij een uitdagende werkomgeving en een passend
arbeidsvoorwaardenpakket bieden conform de CAO Sociaal Werk, schaal 8.
Bij vragen kun je contact opnemen met Walter Visser, Teamleider De Meerpaal Welzijn op
06-51392543.
Heb je interesse in bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je vriendelijk je schriftelijke
motivatie met CV uiterlijk 16 september 2020 te sturen aan:
personeelszaken@meerpaal.nl.
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