
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

SenW: Iedereen kan meedoen! 

 

Activeren en stimuleren van 
jong tot oud, dat is wat SenW 

typeert. We werken vanuit 

kracht waarbij resultaat-
gerichtheid centraal staat. We 

combineren de kracht in de 

samenleving met de kennis en 
expertise van onze partners in 

het werkveld. SenW is hierbij de 

verbindende factor. De partner 
en specialist die de krachten 

van sport en welzijn weet te 

bundelen.  
 

Zo zijn we als geen ander in 

staat om snel en professioneel 

in te spelen op de realiteit 
binnen verschillende domeinen. 

Vanuit ontmoeting ontwikkelen, 

faciliteren en organiseren we 
samen met burgers en partners 

in het werkveld een scala aan 

activiteiten. 
 

 

 
SenW Leidschendam-
Voorburg 

Dobbelaan 4 

2262 EA  Leidschendam 

  Wij zijn op zoek naar een: 

 

Ambulant Jongerenwerker MBO  
(24 tot 28 uur per week) 

 
 

Algemene kenmerken van de functie: 
Jongerenwerker is een uitvoerende functie die is gericht op 

maatschappelijke activering, participatie en het vergroten van de 
zelfredzaamheid van diverse doelgroepen. Hierbij ligt de nadruk op 

kinderen en jongeren tot 23 jaar.  

Een groot deel van deze functie ligt bij het ambulante jongerenwerk. 
Daarnaast organiseert de jongerenwerker zelfstandig activiteiten voor 

de doelgroep en is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering ervan 

(accommodatie- gebonden). Doel van deze activiteiten is de 
jeugdparticipatie vergroten. 

Stimuleren van de bewustwording van eigen normen, waarden en 

mogelijkheden, als ook bijdragen aan de ontwikkeling van sociale 
vaardigheden van de deelnemers zijn hierbij de uitgangspunten.  
 

Doel: 
Ondersteuning van jongeren bij het opgroeien tot zelfredzame 
volwassenen die op volwaardige wijze deelnemen aan de samenleving. 

Dit omvat ondersteunen bij de ontwikkeling van sociale competenties 

en talenten en ondersteunen van jongeren naar school of werk. 
Vergroten van de binding van jongeren met de wijk en haar bewoners. 

Bijdragen aan de rust en veiligheid in de wijk door het voorkomen en 

verminderen van overlast door jongeren. Ondersteunen bij  

(meervoudige) problemen vanuit de kracht van de jongere zelf. 

 

De kandidaat die wij zoeken: 
• beschikt over een afgeronde MBO opleiding en heeft MBO werk- en 

denkniveau met affiniteit voor het jongerenwerk; 

• is proactief, accuraat en daadkrachtig; 

• heeft kennis van- en ervaring met verschillende (hulpverlenings-) 
methodieken en de actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving 

binnen Sociaal Werk; 

• kan goed omgaan met diverse mensen, culturen en organisaties; 

• is een representatieve verbinder in de samenwerkingscontacten met 
ketenpartners; 

• kan enthousiast deelnemen in maatschappelijke jeugd- en 

jongerenprojecten; 
• neemt actief deel aan vergaderingen; 

• heeft relevante werkervaring; 

• is woonachtig in (de directe omgeving van) de gemeente 
Leidschendam-Voorburg; 

 

Voor Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg zijn de volgende 
merkwaarden leidend in het werk: actief, samen en ambitie. 

 

Wij bieden: 
• een voorlopige aanstelling, met uitzicht op verlenging en een vast 

contract; 

• een salaris afhankelijk van leeftijd en werkervaring conform de    

CAO Sociaal Werk, schaal 6; 
• een energieke werkomgeving met aandacht voor de mens, waarin 

op basis van samenwerking een zo goed mogelijk resultaat behaald 

wordt. 

 

Geïnteresseerd? 
Stuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 12 maart 2021, je 

gemotiveerde brief voorzien van CV naar: 
karin.bergen@senw-lv.nl   
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