
 

De Stichting Sociaal Cultureel Werk Bodegraven (SSCB) is sinds 1967 actief op het gebied van jeugd- 
en jongerenwerk in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.  
Wij werken vanuit de eigen leefwereld van jongeren; toegankelijk, laagdrempelig en betrokken. Ons 
werk kenmerkt zich door de preventieve grondslag, waarbij de focus ligt op het ondersteunen bij 
opgroeien tot actieve burgers. 
Het Jongerencentrum de Zon in Bodegraven is onze thuisbasis. Ambulante zijn wij actief in alle 6 
kernen van de gemeente en waar nodig ondersteunen we jongeren ook individueel.  
Wij investeren in goede samenwerking met lokale en regionale organisaties waarmee jongeren in 
verbinding staan en hebben een nauwe band met de lokale welzijnsorganisatie SAM. 
Per 1 maart (of zo mogelijk eerder) zoeken wij een nieuwe collega op HBO niveau voor de functie van  
  

Jongerenwerker 
 

gemiddeld 16 uur per week 
 
De nieuwe collega geeft samen met twee collega jongerenwerkers het gemeentelijk gesubsidieerde 
jongerenwerk in Bodegraven-Reeuwijk een waardevolle impuls.  
 
Taken en gevraagde competenties 

 Ambulant/vindplaats gericht werken: signaleren, gesprekken, registreren, monitoren  

 Accommodatie gebonden jongerenwerk; collectief en individueel coachend 

 Participatie bij jongeren realiseren  

 Talent zien en stimuleren in jongeren  

 Presentatie vaardigheden; voorlichting en informatie geven 

 Vaardig op collegiale teamsamenwerking  

 Gericht op samenwerking en relaties leggen (sociaal domein, onderwijs, veiligheid, 
buurtbewoners e.a.)  

 Communiceren op verschillende niveaus: jongeren, samenwerkende partners en gemeente 

 Resultaatgericht werken op basis van vooraf opgestelde doelen 
 

Functie eisen 

 Een passende afgeronde HBO opleiding  

 Flexibel inzetbaar met bereidheid om avond- en weekendwerk te verrichten 

 Integer, contactueel en sociaal vaardig  

 Ondernemend, prestatiegericht en eigenaarschap 

 Organisatorisch vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken 

 Kennis van de Sociale kaart  

 Kunnen werken in kleine gemeenschappen (dorpen)  
 

Wij bieden 
 Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk, functie SCW3 en opname in 

pensioenfonds PFZW  

 Arbeidsovereenkomst op basis van een jaarcontract met uitzicht op verlenging bij goed 

functioneren 



 

 Een prettige werkomgeving binnen een kleine stichting met groot bereik 
 Ruimte voor ontplooiingsmogelijkheden waarvoor ook het Individueel Keuze Budget (IKB) 

beschikbaar is . 

Solliciteren 
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze vacature, dan kun je contact opnemen met Sytse 
Meijer - Voorzitter SSCB via telefoonnummer 06-81010039. 
Reageren kan tot maandag 20 januari 2020. Sollicitatie gesprekken vinden plaats in de twee weken 
daar op volgend.  We ontvangen je motivatie en volledig CV graag per email 
bestuur@dezonbodegraven.nl 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld 
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