
 

Perspectief Zutphen 
Perspectief Zutphen is er voor alle inwoners van de gemeente Zutphen die tijdelijk ondersteuning 
nodig hebben. Ons streven is dat alle mensen zich van betekenis, krachtig en veilig voelen. Met onze 
ondersteuning dragen wij hier graag aan bij. Onze aanpak is gericht op het verbinden van inwoners 
aan elkaar met als doel een sterke sociale basis te creëren in wijken waarin inwoners er zijn voor 
elkaar. We werken vanuit drie sociale wijkteams met sociaal werkers, sociaal makelaars en sociaal 
beheerders. 

Wegens uitbreiding zoeken wij zo spoedig mogelijk een: 

Jongerenwerker (24 uur) 

Jouw rol als jongerenwerker: 
Als jongerenwerker werk je vanuit onze sociale wijkteams nauw samen met twee 
jongerenstraatcoaches. Je gaat aan de slag met het organiseren van activiteiten voor en door 
jongeren in samenhang met wat er al aan activiteiten is opgezet. Je continueert de bestaande 
inloopmomenten voor jongeren en onderzoekt mogelijkheden en locaties voor uitbreiding. De 
insteek is het signaleren en voorkomen van problematiek en het bieden van sociaal contact tussen 
jongeren onderling, wat als gevolg van de Coronamaatregelen extra inzet vraagt. Je hebt hierin een 
organiserende, activerende, verbindende en stimulerende rol. Je helpt mee bij de uitvoering van 
activiteiten samen met jongeren. Je legt daarin de focus op meedoen en het eigen netwerk. Verder 
heb je contact met school, werk en zet je de jongerenstraatcoach in voor de ondersteuning van 
individuele jongeren. 

Wat vragen wij? 
Omgaan met groepen jongeren is voor jou natuurlijk, je legt makkelijk verbinding tussen jongeren 
onderling. Je organiseert graag activiteiten en je kan omgaan met conflicten en groepsdynamiek. Je 
hebt de vaardigheid om aansluiting te vinden bij de doelgroep, ouders en in het netwerk. Je kan goed 
samenwerken met partners als de politie, of andere organisaties op het gebied van jongeren. Je bent 
een teamplayer, maar ook in staat om je eigen werk te plannen en te organiseren. Om deze functie 
succesvol in te kunnen vullen heb je een relevante MBO opleiding afgerond en breng je ervaring met 
de doelgroep mee. Je bent zowel overdag als ‘s avonds inzetbaar. 

De ideale kandidaat: 

• heeft een afgeronde relevante MBO-opleiding; 
• heeft accurate kennis over en ervaring met groepsdynamiek; 
• heeft affiniteit met jongeren met een complexe achtergrond en problematiek; 
• heeft lef en staat stevig in zijn / haar schoenen; 
• heeft minimaal 3 jaar ervaring in het werken met jongeren op een outreachende wijze; 
• heeft geen moeite om ‘s avonds te werken. 

En beschikt daarnaast over: 

• gedrevenheid en enthousiasme; 
• een open, empathische, betrouwbare en respectvolle houding; 
• het talent om te motiveren, te activeren, te verbinden en samen te werken; 
• de vaardigheid om netwerken op te bouwen en te coördineren; 
• een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid; 
• genoeg stevigheid om te kunnen omgaan met grensoverschrijdend gedrag; 
• flexibiliteit en stressbestendigheid. 



 

 

Wat kan je van ons verwachten? 

Werken bij Perspectief Zutphen betekent dat we samen kijken naar de mogelijkheden. 

Voor de functie van jongerenwerker kun je in elk geval rekenen op: 

• Een jaarcontract. 
• Een zelfstandige en uitdagende functie in een dynamische werkomgeving. 
• Een bruto maandsalaris, bij voltijds dienstverband, tussen € 2.219,- en € 3.176,- (cao SW, 

schaal 6). 
• Een loopbaanbudget. 
• Een individueel keuzebudget. 

 

Werken bij Perspectief Zutphen? 

Als jij enthousiast bent en aansluit bij onze idealen, werkwijze en vereisten voor deze vacature, 
ontvangen we graag je sollicitatie. Upload jouw gegevens, motivatie en cv via onze Sollicitatiepagina. 
Nadat we je sollicitatie met zorg hebben bekeken, ontvang je altijd een reactie. 

• De eerste korte kennismakingsgesprekken vinden plaats op 1 juni 2021; 

• De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 7 juni 2021. 
 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie van jongerenwerker? Atie de Geus beantwoordt je 
vragen graag. Zij is telefonisch bereikbaar via 06-46378606. Voor vragen over de procedure, bel Cindy 
Hubers op 06-11841362, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag. 

Wij vragen intermediairs (zoals werving- en selectiebureaus) ons niet te benaderen voor acquisitie 

 

https://perspectief-zutphen.inhroffice.com/nl/job/187054

