
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Wij zijn per direct op zoek naar een sociaal cultureel werker met als expertise “Jongerenwerk”.  

 

Skillz jongerenwerk 

Weten waar jongeren zijn, wat er leeft, wat er speelt, zorgen dat ze ons kennen. Dat is de basis van 

waaruit het jongerenwerk werkt. Skillz biedt jongeren perspectief, inzicht en kijkt naar wat een 

jongere kan én wil. Het jongerenwerk werkt onder de naam Skillz. In de gemeente Haaksbergen is 

Skillz onderdeel van de Noaberpoort.  

 

Wat ga je doen?  

Jij begrijpt dat jongeren niet altijd in staat zijn om moeilijkheden in hun leven zelf op te lossen. Je 

ondersteunt jongeren om dit wel (weer) te kunnen. Dit doe je door te kijken naar hun talenten en 

mogelijkheden. Van jongeren zelf en binnen hun omgeving. Als professional gebruik je hierbij je 

vakkennis, mensenkennis en een hoop creativiteit. Je voert projecten uit op preventief, educatief 

en creatief gebied en begeleidt jongeren hierin. Je neemt het niet over maar laat ze het zelf 

ervaren. Je werkt zowel vindplekgericht als vraaggericht. Onze jongerenwerkers zijn bezig daar 

waar de jongeren zijn: op school, bij (sport)verenigingen of gewoon op straat en we spelen in op 

datgene waar jongeren behoefte aan hebben. 

 

Wie ben jij? 

Jij bent sociaal vaardig, zet graag problemen om in kansen, houdt van uitdagingen en een nieuwe 

manier van werken. Je bent initiatiefrijk, flexibel, hebt lef en bent uitstekend in staat contacten te 

leggen en te onderhouden. Je durft anders te zijn dan anderen en je weet dat je samen met 

anderen veel kunt bereiken. Je hebt veel ervaring in het werken met (kwetsbare) jongeren en 

kennis van en affiniteit met de doelgroep jongeren. Je stelt je graag op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen en vindt het een uitdaging om dit in de praktijk te gebruiken. Je hebt geen bezwaar 

tegen ’s avonds werken en incidenteel in het weekend. Je hebt een relevante HBO opleiding zoals 

bijv. Social Work.  
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Wie zijn wij? 

Wijkracht is een dynamische sociaal werk organisatie in Twente. Wij willen de zelfredzaamheid en 

maatschappelijke integratie van mensen met sociale zorgen vergroten door ondersteuning te 

bieden aan de mensen die dit nodig hebben. Een samenleving waarin alle mensen mee kunnen 

doen, mee tellen en omzien naar elkaar, dat is ons streven. Om dat mogelijk te maken bieden wij 

individuele en collectieve ondersteuning aan de inwoners van wijken en dorpen uit de gemeenten 

Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hengelo en Oldenzaal.  

Wanneer iemand er zelf niet helemaal uit komt en een helpende hand kan gebruiken, dát is 

wanneer onze professionals en vrijwilligers graag bijspringen.  Met hun kennis en dankzij het grote 

netwerk weten wij de inwoners te ondersteunen op de manier die bij hun past. Ons doel: zorgen 

dat de inwoners zich goed voelen en mee kunnen blijven doen in de samenleving, op hun eigen 

manier. Wijkracht ondersteunt iedereen bij allerlei vragen en problemen die je in het dagelijks 

leven tegen komt. Wij staan voor de mensen klaar met informatie, advies en hulp.  

 

Er zijn bijna 120 Wijkracht professionals die in Twente klaar staan om mensen te 

helpen, te ondersteunen en de weg te wijzen. Daarnaast kunnen we niet zonder een grote groep 

van bijna 1.000 vrijwilligers.   

 

Wat bieden wij? 

Een salaris conform de CAO Welzijn salarisschaal 8 (maximaal € 3.961,- bruto op basis van een 

fulltime dienstverband van 36 uur), in de functie van sociaal cultureel werker -3. Je kunt rekenen 

op goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder deelname aan het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. We vragen je om voor indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.  

 

Wij gaan in eerste instantie een samenwerking aan voor een schooljaar tot en met 15 juli 2023. De 

werkdagen zijn in overleg.   

 

Solliciteren? 
Interesse? Laat het ons weten! Mail je motivatie en Curriculum Vitae vóór 7 juli 2022 naar de 

sollicitatiecommissie:  vacature@wijkracht.nl, o.v.v. “vacature jongerenwerker 16 uur”. Wil je meer 
informatie over de functie dan kun je contact opnemen met Bart van der Burg,  Jongerenwerker, 

via 06 – 14132505. 
 
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 12 juli 2022.  
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