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Wij zijn voor ons werkgebied in Rotterdam Oost (Prins Alexander)  op zoek naar 

stagiaires Jongerenwerker die: 

affiniteit hebben met de doelgroep jeugd (10 tot 23 jaar) 

makkelijk contact maken met mensen 

stevig in hun schoenen staan 

van afwisselende taken houden 

flexibel & veelzijdig inzetbaar 

goed zijn in signaleren 

proactief en ondernemend zijn 

zelfstandig en samen kunnen werken 

De stagiair(e) Jongerenwerker leert (afhankelijk van taakaccent): 

- om  in gesprek te gaan met jongeren bij verenigingen, hangplekken,

overlastlocaties, etc.

- om de leefwereld van jongeren te kennen en daarbij moeiteloos aan te sluiten

middels gesprekken, voorlichting en activiteiten

- om een luisterend oor te bieden, simpele en/of zware hulpvragen op te pakken en

zoekt continu een opening om jongeren positief te activeren

- om gericht te zijn op het ontwikkelen en ondersteunen van initiatieven van en

voor tieners, jongeren en bewoners in accommodaties en buitenruimte

- om maatschappelijke participatie te stimuleren in de vorm van vrijetijdsbesteding,

actieve betrokkenheid, deelname aan school, baan of vrijwilligerswerk

- om activiteiten voor tieners te organiseren en uit te voeren

- schooljongerenwerk uitoefenen

- om maatschappelijke ontwikkelingen te signaleren en te delen met collega’s

- om een netwerk te bouwen en onderhouden, daarin contacten met o.a.

doelgroepen, gemeentelijke instanties, zorgpartijen en vrijwilligers

- omgaan met onverwachte situaties, contact op straat leggen en snel schakelen

met de juiste partners.

HBO, Social Work 3de jaar, profiel Jeugd 
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Omschrijving van de organisatie 

Buurtwerk is een van oorsprong Rotterdamse welzijnsorganisatie en onderdeel van de 

SWKGroep. Onze buurt- en jongerenwerkers vind je in Rotterdam, Schiedam, Woerden, 

Zoetermeer en Aalsmeer.  

Krachtgericht welzijnswerk, dat is onze expertise. Zo dragen we bij aan een ‘krachtige 

buurt’ waar het goed opgroeien is en iedereen op zijn of haar eigen manier participeert. 

Wij zijn actief op het brede terrein van sociaal werk. Buurtwerk activeert, ondersteunt en 

faciliteert bewoners om een actieve rol te nemen en daarmee een bijdrage te leveren aan 

het sociale leven in de buurt.  

Buurtwerk is actief in het sociaal domein van jeugd- en jongeren werk, maatschappelijke 

participatie, integratie en volwassenwerk. Dat doen we door de inzet van ‘social 

professionals’ in de buurt en met de hulp van vrijwilligers, partners en betrokken 

bewoners.  

Onze professionals zijn daar waar de mensen zijn; op straat, in de Huizen van de Wijk en 

op andere plaatsen waar bewoners samenkomen. Buurtwerk zet samen met bewoners en 

ketenpartners de schouders onder de gezamenlijke opgaven die er liggen: van doelen 

naar daden!  

Enkele vormen van onze dienstverlening: 

Huizen van de Wijk en speeltuinen 

Administratie, financiën en advies (checkpoint, stop de schulden, schuldhulp op 

scholen, jongeren inloop en advies, Gers met Geld) 

Leren en ontmoeten (Nederlandse taallessen, Nieuwe Rotterdammers, Leer- en 

werkcentrum / Piëzo methodiek, Eten verbindt) 

Dagbesteding en vrijwilligerswerk  

Jeugd en jongeren (activiteiten voor en met jongeren, preventie en voorlichting, 

ambulant jongeren werk,  trajectbegeleiding, jongerenpanel) 

Gezondheid en welzijn (ouderenconsulent, zorg en welzijnsplein) 

75+ Huisbezoeken en mantelzorg 

Prestatie 010 

Veerkrachtige buurten (initiatieven in de buurt en sociaal ondernemen) 

Stagevergoeding 

• 28 uur per week => €120 per maand bruto
• 

Sollicitatieprocedure 

 Start solliciteren 18 februari 2021 tot 12 maart 2021  

Sollicitatiegesprekken vinden plaats vanaf maart 2021  

mailto:lilly.sovilj@buurtwerk.nl


s  t  a  g  e     v  a  c  a  t  u  r  e 

Ben je nieuwsgierig, neem vooral een kijkje op ons website on nog betere beeld te 

krijgen van Buurtwerk en onze diensten  www.buurtwerk.nl  

  Seksuele voorlichting 

  Skate event 

  Les media wijsheid 
  Jongeren event rise & shine 

http://www.buurtwerk.nl/
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  Jong & oud 


