
 
 
 
Wegens onbetaald verlof van een van onze jongerenwerkers zoekt Caleidoscoop per 1 januari 2019 
voor een duur van 7 maanden (tot 1 augustus 2019), 
 

een ervaren jongerenwerker/preventiewerker (30 uur p.w.) 
 
Caleidoscoop is de welzijnsorganisatie in de gemeente Heerenveen. We werken samen met 
bewoners aan een leefbare samenleving. Dit doen we door vrijwilligers te ondersteunen, 
verbindingen te leggen tussen organisaties en initiatieven te nemen op het gebied van 

leefbaarheid. 

 
Functie inhoud: jongerenwerker/preventiewerker 
 
Als Jongerenwerker ben je actief aanwezig in de verschillende leefgebieden van de jongeren. 
Vanuit jongerencentrum Casa ondersteun en faciliteer je in de ontwikkeling van jongeren middels 
de ABC-methodiek, gericht op het streven naar 100% jongerenparticipatie en het creëren van 

betrokkenheid. 
Hierbij ben je onderdeel van een team van jongerenwerkers die allemaal ambulant werken in een 
deel van de gemeente Heerenveen. In het ambulante werk begeleid je groepen jongeren die 
betrokken zijn bij initiatieven in hun woonomgeving. En zoek je jongeren op in de openbare ruimte.  
Je bent als jongerenwerker actief als preventiewerker op een VO-school. Hierbij ben je gericht op 
het vroegtijdig signaleren van hulpvragen bij jongeren, gesprekken met jongeren en het 
vormgeven van preventie in samenwerking met school en preventiepartners. 

 
Functie eisen: 

• een op de functie gerichte opleiding 
• werkervaring met jongeren 
• HBO werk en denk niveau 

 
Inschaling conform CAO sociaal werk. 

 
Voor meer informatie over deze functie kun je tot en met donderdag 20 december contact 
opnemen met Imkje de Goede, manager Caleidoscoop, telefoonnummer: 06-52326554. 
 
Sollicitatiebrieven met cv kunnen tot uiterlijk 6 januari verzonden worden naar: 
info@caleidoscoopheerenveen.nl o.v.v. sollicitatie Jongerenwerker. 

 
De gesprekken vinden plaats op vrijdagmiddag 18 januari in Jongerencentrum CASA. 
Voor meer informatie over Caleidoscoop: www.caleidoscoopheerenveen.nl. 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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